
 

Torpar’n Trophy 

INBJUDAN & TILLÄGGSREGLER (TR) SEC Final 2018, Linköping 

 

Datum: 2018-09-08 

 

Arrangör: Linköpings Motorsällskap, Linköpings Motorstadion, 585 93 Linköping, 013-362690 

Plats: Linköpings Motorstadion, 585 93 Linköping. Lat/Long: 58.395460, 15.720527 

Kör från Linköping mot Åtvidaberg (väg 35), efter 5 km sväng höger in på Hackefors industriområde 

därefter är det skyltat Motorstadion. 

 

ALLMÄN TÄVLINGSINFORMATION 

Tävlingens art: Internationell roadracing, SEC Endurance/Stafett  

Tävlingsklasser/-serier:  

SEC Endurance / Stafett: ingående i Svenska Endurancecupen 

Regler se: http://endurancecupen.se 

Tävlingen arrangeras enligt Svemo SR Roadracing och Svemo NT.  

Dessa TR har godkänts av ansvarig supervisor. 

Tävlingsstatus: Internationell Roadracing, Deltävling 5 i SEC 2018. 

Tävlingstillståndsnummer: 

- Svemo:  67-TBD,  Polistillståndsnummer: TBD 

 

Funktionärer: 

Supervisor/Juryordförande: TBD 

Tävlingsledare: Per Träff, LMS 

Biträdande tävlingsledare: Alexsandra Ringkvist, LMS 

Sekreterare: Annsofie Mahrs-Träff, LMS 

Teknikerchef: Niclas Wärlander, SVEMO 

Miljöansvarig: TBD, LMS 

Tidtagningschef: Göran Aldén, LMS 

 

Maximalt antal startande per klass: 

SEC, Träning: 42 st / Tävling: 35 st 

 

Anmälningsavgift(er): 

SEC: 3 800 SEK  

Stafett: 4 200 SEK 

 

Anmälan: Anmälan gör föraren via sin Svemo-TA-profil på http://www.ta.svemo.se/ . Detta gäller 

även utländska förare, som lätt kan skapa en TA-profil. 

http://endurancecupen.se/?page_id=25
http://www.ta.svemo.se/


 

Betalning: Sker i samband med anmälan via Svemo-TA. Utan betalning är inte anmälan komplett och 

plats garanteras inte. 

 

Anmälningsdatum: 

Anmälan öppnar: 2018-08-07 eller tidigare. Team som kört i SEC 2018 har förtur t.o.m. 2018-08-24, 

nya team är välkomna att anmäla sig fr.o.m. 2018-08-25. Efteranmälningsavgift SEK 1000:- vid 

komplett anmälan senare än 2018-08-31. 

 

Återbud / avanmälan: Föraren kan lämna återbud via Svemo-TA genom att avanmäla sig från 

tävlingen, sker detta senast 2018-08-31 så återbetalas anmälningsavgiften via Svemo TA. Dessutom 

ska arrangören kontaktas och informeras: Vid återbud/avanmälan kontakta: LMS kansli 013-36 26 90 

 

Licens & försäkring utländska förare 

Förare från Norden ska inneha giltig licens motsvarande svenska licensklasserna för respektive 

tävlingsklass. Förare från utanför Norden ska kunna visa upp en internationell giltig licens och en 

Starting Permission från sitt FMN. Respektive FMN intygar därmed till arrangören att föraren är 

försäkrad enligt FIMs regler.  

 

INFÖR TÄVLINGEN 

Öppettider sekretariat & check-in:  

2018-09-07: 18:00-20:00.  

2018-09-08: 08:00-11:00                                               

 

Teknisk- och säkerhetsbesiktning (gäller mc och förares skyddsutrustning) 

Påbörjas fredag 18:00-20:00, öppnar åter 08:00 lördag. 

 

Förarmöte: 

Plats: Utanför tävlingssekretariatet, tid: 08:00 2018-09-08 

 

UNDER TÄVLINGSDAGEN  

Transponder 

AMB 260 . 

 

Miljö 

Miljömatta ska användas enligt SR Roadracing. Inga däck, bensindunkar etc. får lämnas kvar annat än 

på vår miljöstation. Böter vid kvarlämning: 500 SEK. 

Bensin 

Bensin måste tas med, inget drivmedel kan köpas på tävlingsplatsen. Närmaste mack: Shell 

automatstation i Hackefors industriområde eller Statoil på Åtvidabergsvägen i riktning mot Linköping. 

Tankning 

Sker på anvisad plats i rondellsystemet, infart/utfart via bandepåinfart. Gäller SEC, för stafett se sista 

punkten i dessa TR ”Ytterligare information”. 

Brandskydd 

Enligt SR 4.1.2.1: All form av användande av öppen låga får endast ske på avsedd plats.                

Avsedd plats är plats med tillräckligt säkerhetsavstånd till fordon och bränsle. Detta gäller även 

grillning och all form av svetsningsarbete. Om det är stark vind rekommenderas ingen grillning i 

parkeringsdepå. Eget omdöme gäller!  



Inga böter vid överträdelse, dock kan av oaktsamhet vållad brand leda till rättslig prövning. 

 

Depåtystnad 

Fram till kl 08.30 2018-09-08 och efter 18:30 2018-09-08 

Böter vid överträdelse: betalningsansvar för mot LMS utdömda böter/vitesföreläggande i anledning 

av aktuellt brott mot miljötillstånd. 

 

Betalning 

Betalningar på plats kan göras med kontanter eller kort 

Valuta som accepteras vid kontantbetalning: SEK och EURO 

 

STARTFÖRFARANDE 
SEC: Le Mansstart som signaleras med startflagga. 

 

BANAN:  2160 meter, körs i högervarv. 

 

POLE POSITION: längst fram på banans högra sida. 

Officiell tid: Klockan som visas mot bandepå från tidtagningstornet. 

 

Pace-car: 

När tävlingsledaren så anbefaller kommer pace-car ut på banan, gula flaggor visas då runt hela 

banan. Under förutsättning att annat ekipage än det i ledning ligger bakom pace-car kommer den 

föraren att få tecken från pace-car att passera densamma, föraren skall sedan i något högre tempo 

ansluta sist i kön. Inbördes omkörningar mellan tävlande under pace-car är förbjudet. När fältet är 

samlat med ledaren bakom pace-car och situationen som föranlett pace-car är hanterad kommer de 

gula flaggorna tas in och pace-car går in i depå via bandepåinfart, om grön flagga visas vid nästa 

passage över start/mållinje är tävlingen återstartad vid passage över start/mållinje. 

Planerade pace-car avbrott: 

Eftersom all passage ut eller in från parkeringsdepå på Sviestadbanan innebär överfart av  

tävlingsbanan så kommer pace-car att neutralisera racet vid två tillfällen under dagen, klockan 13:00 

och 15:00, för att kunna ge möjlighet till passage över banan. Vid dessa tillfällen är utfart från 

bandepån stängd.  

 

Ytterligare information: 

I stafett får endast en i taget av teamets ekipage befinna sig på banan (Inga frivarv på träning alltså!) 

I stafett skall växling mellan teamets ekipage ske i bandepån. Transponder får inte lämna banan och 

bandepån. Stafettklassen får flytta mc till parkeringsdepå för tankning och service under racet. 

 

TIDSSCHEMA    

KLASS   Träning 1 Träning 2  Tävling                                                          

SEC  09:00-09:30     09:50-10:20 11:00-17:00 

 

Linköping 2018-01-16                           

Per Träff    Annsofie Mahrs-Träff               

Tävlingsledare    Tävlingssekreterare 


