
Förarmöte CEC RACING VGC 10/10 FMCK Borås  

• Välkomna till FMCK Borås och Borås Motorstadion!  

• Tävlingsledare är Martin Erlandsson  

• Biträdande tävlingsledare är Thony Ahlgren 

• Supervisor är Lars Johansson   

• Vi förutsätter att ni läst och tagit till er informationen i PM1  

• Frågor gällande tävlingen hänvisas till tävlingsledare, se TR.  

• Sjukvård finns vid bandepån och på innerplan (efter waves-rakan).  

• Inget sightinglap genomförs.  

• Första varvet genomförs med gulflagg för alla träningsheat   

• Kör med hänsyn, respektera gulflagg, funktionärer, sjukvårdare och medtävlande.  

• Max 1 person per förare i bandepån. Inga barnvagnar o husdjur tillåtna.   

• Brandsläckare finns i depån (”campingytan”) och waitingzone.  

• Miljöcontainer för farligt avfall finns vid spolplattan.  

• Toaletter finns men vi uppmanar alla att i första använda egen toalett i husvagn/husbil. Duschar 

är avstängda.  

• Ej tillåtet med tvättmedel i spolplattan.  

• Tänk på att ALLA skall hinna tvätta av sina mc.  

• Träningsgrupper, startlistor samt resultat från heaten anslås under dagen på www.cecracingvgc.se 

• INFORMATION ANGÅENDE PRISUTDELNING  

POKALER TILL TOPP 50 för årets säsong 

TOPP 3 FÖR årets säsong i klass E, klass C och MX-Girls 

En tid efter målgång A-final 2 så kommer vi via kösystem dela ut pokalerna vid Borås 

Triumfbåge som är mellan banan och depån. Förarna får komma och hämta en i taget utifrån 

kösystem. Vi behöver räkna ut totaler för säsongen osv så denna gång tar det lite längre tid än 

tidigare. Håll avstånd.  

• OM MAN INTE SJÄLV KÖR, ÄR I WAITINGZONE FÖR NÄSTA HEAT ELLER ÄR MEDFÖLJANDE  

TILL DESSA NÄMNDA ÄR MAN INTE PÅ BANOMRÅDET ELLER UTANFÖR. ISTÄLLET HÅLLER  

MAN SIG VID SIN TILLDELADE PLATS I DEPÅN MELLAN HEATEN, MED ANLEDNING AV 

COVID-19   

• Frågor gällande Corona hänvisas till utsedd ansvarig, se PM på www.cecracingvgc.se    

• Tänk på att hålla behörigt avstånd till varandra!   
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