
 Östgöta Racing inbjuder härmed till 

Mellansvenska LångloppsSerien 
Lördag den 23 oktober 2021 
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och SBF:s nationella tävlingsbestämmelser 
Ansvar 
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), 
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller 
sakskador som under tävling drabbar deltagaren. ”  
” Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter 
registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör 
namnuppgifterna.  

Arrangör: Östgöta Racing 

Tävlingsledare: Janne Lönnmark 

Domare: Jan Johansson 

Teknisk chef: Roger Andersson  

Tävlingsform: Racingtävling på sluten asfaltbana 

Tävlingens längd: 8 timmar. 

Tävlingsplats: Mantorp Park 

Tele tävlingsdagen: 073-525 62 05 Janne Lönnmark 

Ankomstregistrering Fredag 22/10  kl. 14.oo-18.oo tävlingsdagen kl. 06.30-08.00 

Besiktning: 
 

Fredag 22/10 kl. 15.oo-19.oo tävlingsdagen kl. 06.30-07.30 

Testkörning: Ingen, banan uthyrd 

Genomgång med debutanter 
och nya förare: 

 
kl. 07.30 i depån 

Förarsammanträde: kl. 07.50 i depån 

VSC Test: Tävlingsdagen 8.30-8.40 Föraren skall vara regl.enligt klädd. 

START: kl. 09.oo (Startordning enl. MSLS TävR 2021 § 16) 

MÅL: kl. 17.oo. 

Deltagare: Tävlingen är öppen för förare med Svensk Racinglicens 

Tillåtna bilar: Tävlingen är öppen för bilar överstämmande med Nya Östgöta Racings 
långloppsreglemente klass 1, klass 2, klass 3, klass 4 och klass 5 

Anmälningsavgift: 4500:- för serieteam (Anmälningsavgift till serien 9000:- per team och säsong) 
övriga team 6500:-  
Prova  på  långlopp  kl.  1  &  2.  4.000:-   1:a  gången. 

Anmälan: Anmälan/avanmälan skall vara inkommen senast 2021-10-11 
 

Anmälningsavgiften skall senast vara bokförd den 11 oktober 2021,  
på Östgöta Racings Bankgiro 413-0969 eller plusgirokonto 40 15 72-3.  
OBS! ange på anmälningsblanketten ett eller två telefonnummer på vilket/vilka man kan nå 
representanter för teamet. 
 
För senare inkommen/bokförd anmälan/avanmälan uttages en förseningsavgift på upp till 6500 kr (se MSLS 
Tävlreg 2021 §6) 
För inställd eller avlyst tävling gäller SBF:s tävlingsregler Racing RA 2.3 
 
 

Anmälan online:  

  

www.msls.info  
 

http://www.msls.info/

