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INVITATION TIL JUNI-LØB på Padborg Park
Arrangementet afholdes under FIAs internationale bestemmelser, DASU´s nationale regler for bilsport samt banens
certifikat. DASU er medlem af DIF. Arrangementet er et nationalt løb.
I skal være opmærksomme på, at løbet kan blive aflyst med kort varsel idet vi ikke kender situationen i DK.
Indbetalte startgebyrer vil naturligvis blive returneret til jer, hvis løbet bliver aflyst.
I vil få tilsendt retningslinjer omkring løbet så hurtigt som muligt men skal allerede nu regne med, at I vil blive bedt
om at komme med en negativ corona-attest (højst 72 timer gammel) og at I evt. skal bære mundbind.

DATO: 19.-20.juni 2021
BANE: Padborg Park
Sportslig arrangør: Motor Sport Sønderjylland i samarbejde med Padborg Park.
Økonomisk ansvarlig: Padborg Park I/S
Løbsleder: Michael Hansen OF 512
Anmeldelse skal ske på: www.raceresult.dk
Anmeldelsesfrist: Tirsdag d. 15.juni 2021 kl. 18
Evt. afbud sendes til:
Padborg Park Anmeldersekretariat: Flyvepladsen 10, 6330 Padborg Tlf. 74 60 80 93 Mail: Kirsten@PadborgPark.dk

Løbsklasser:
OK Oktan 100 Super GT

Tællende til: OK Oktan 100 Super GT Super GT DK DIF Mesterskab

OK Mobil 1 Legend Car Cup

Tællende til OK Mobil 1 Legend Car Cup

DEC

Tællende til Danish Endurance Championship

F4/F5

Tællende til DIF Mesterskab

SSC

Tællende til Special Saloon Car

Seven/Arion

Tællende til Seven Racing/Arion Racing

1600 challenge

Tællende til 1600 challenge cup

YSC

Tællende til Yokohama Super Cup
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Anmeldelsesgebyr:
Super GT:
Deltagelse i super GT kræver anmeldt til klassen

4.875 kr inkl. Moms.

Legend Cup:
Deltagelse kræver tilmelding til klassen

3.375 kr inkl. Moms

DEC:
Deltagelse kræver anmeldelse til klassen

3.750 kr inkl. Moms

F4/F5:

3.900 kr inkl. Moms

SSC:

3.900 kr inkl. Moms

Seven/arion:

2.750 kr inkl. Moms

1600 challenge:

betales via kørerforening

Yokohama Super Cup

betales via kørerforening

Anmeldelsesgebyr skal indbetales samtidig med tilmelding via raceresult.dk og anmeldelsen er først bindende når
gebyret er er modtaget.
Kørers deltagelse sker på egen risiko og ansvar. DASU, den arrangerende klub, Padborg Park, samt officials og
ansatte, kan ikke gøres ansvarlige for eventuel skade på eller tab af bil, dets dele, tilbehør eller for skader, som kører
eller dennes bil forvolder på egen person og/eller tredjeperson og/eller tredje persons ejendom. Såfremt der ikke er
mindst 12 deltagere tilmeldt en klasse, forbeholder arrangøren sig ret til at slå denne samme sammen med en
tilsvarende klasse.
Husk at læse de tilhørende dokumenter.
Vi glæder os til at se jer, og håber det bliver muligt at køre løbet denne gang.
Vi skal dog være forberedte på mange restriktioner, og dem vil vi forsøge at leve op til på bedste vis.
Med venlig hilsen
Motor Sport Sønderjylland og Padborg Park

