SMK Söderhamns regler och information
Allmänt
Före start skall alla ha besiktigat sin mc/bil och skrivit under SMK Söderhamns
regler och information. Besiktning är mellan 07.30-09.30. Körkort eller licens är ett
krav.
Vid anmälan kollar vi ditt körkort/licens och gör en besiktning av ditt fordon. Det
är deltagarens ansvar att fordonet är säkert. Var extra noga med däck och bromsar.
Glöm inte bullerkravet på 95dB. Om ditt fordon inte klarar besiktningen får du inte
starta förens felen är åtgärdade.
Vi har ambulans och säkerhetsbil med utbildad personal på plats.
OBS! Alla måste ha miljömatta eller presenning under sitt fordon i depån!!
Gruppindelning sker enligt följande. Blå, röd, grön, gul, drift och mc. Blå grupp
passar dig som nybörjare eller med lite långsammare bil, röd grupp är för erfarna
och snabba förare, grön grupp är för obesiktigade bilar utan vagnbok/licens och
i gul grupp kör licensbilarna med vagnsbok.
Grupperna kan ändras beroende på antal anmälda mm. Om någon vill byta grupp
under dagen tar man kontakt med en funktionär, så löser vi de på bästa sätt.
På banan gäller följande
1. Fäll in backspeglar eller tejpa för, ta helst bort dom(gäller mc).
2. Wheelies och stoppies är förbjudet. Powerwheelies är ok om det sköts
snyggt. Drifting är förbjudet förutom i driftingklassen.
3. När du avslutar passet eller lämnar banan ska du hålla till höger i slutet på
långrakan och hela vägen in i depån. Mc håller upp vänster hand för att markera
och bil blinkar höger tills man lämnat banan. Bakomvarande visar hänsyn!!
4. När du kör ut ur depån måste du vänta på funktionärens klartecken innan du kör ut.
5. Visa hänsyn till den du ska köra om, välj gärna omkörningstillfälle på rakor eller
utgång av kurvor. Undvik att köra om i ingång av kurva, samt ta inte spåret för den
du kör om. Försök att vara konsekvent i dina spårval, korsa inte över banan i
onödan. Om du hamnar i kö och vill undvika omkörningar, kör in i depån
genom fastlane (max 30 km/h) och ut på banan igen.
6. Fastlane i depån ska vara fri från personer och fordon.
7. Om du får stopp på banan kör du åt sidan och väntar på transport. Om du kör ikull
eller kör av rejält med bilen, ligg/sitt kvar en stund o känn efter ordentligt hur du
mår. Första förare som kan stanna gör det och hjälper till (stanna på säker plats).
För din egen säkerhet bör du undvika att ha hårda föremål innanför skinnstället
som t ex nycklar, mobil mm. Inga lösa föremål i bilarna.

Förare ska ha följande utrustning
Mc: Integralhjälm eller crosshjälm för motardåkare, mc-kläder med godkända
skydd (skinnställ rekommenderas), mc-stövlar, mc-handskar och ryggskydd.
Bil: Hjälm, heltäckande klädsel och handskar.
Flagginformation
Gul flagga: Används vid fara. Omkörningsförbud gäller!
Röd flagga: Används vid olycka. Alla lämnar banan och kör in i depå.
Omkörningsförbud gäller!
Blå flagga: Används om ett snabbare fordon bakom vill komma förbi.
Svart flagga: Används personligen. Du lämnar banan och kör in i depå. Personlig
kontakt tas med funktionär.
Svensk flagga: Används då passet är över. Kör ett (1) varv för att kyla av
fordonet och sen in i depå.
Var noga med regler, mat, dryck och ha roligt. Tänk på att all körning sker på
egen risk.

Ansvarsbestämmelser
Regler för deltagande i SMK Söderhamns bandag skall undertecknas innan man
påbörjar körningen. Deltagare intygar att han/hon har tagit del av SMK
Söderhamns regler och information för angivet datum.
Ansvar

All körning sker påförarens egen risk.
Föraren ansvarar själv för eventuell skada som kan uppkomma på föraren själv och
på sitt eget fordon oavsett hur skadan skett, samt skador som orsakats av föraren
på anläggmningen där SMK Söderhamn anordnat bandag.
SMK Söderhamn friskriver sig för all skada som kan uppkomma i samband
med bandag.
Föraren avsäger sig rätten att rikta några som helst anspråk gentemot SMK
Söderhamn och dess funktionärer, samt övriga deltagare med anledning av
händelser som inträffar vid körning på banan, i depån eller inom annat område som
kan användas under dagen.
Undertecknad har tagit del av SMK Sderhamns regler och information och
förbinder sig att följa dem.
Ort och datum: Söderhamn Helsinge Motorstadion 2016- -
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ICE (Vem vill du att vi ringer om olyckan är framme)

