
 

 
 
 

Inbjudan till Mantorp Park Drag Revival 
Mantorp park 2018-07-27 - 2018-07-29 
Arrangör: SHRA Mantorp 
Info:  www.shra-mantorp.se 
 
Tävlingsledning: 
Domarordförande: Josef Ze�erberg 
Tävlingsledare: Stefan Sporre 
Teknisk chef: Frank Johansen 
Säkerhetschef: Lasse Borgström/ Tomas Olsson 
Miljöchef: Per Olofsson 
Sekretariat: Mija Sjöberg 
 
 
Media/Reklam/Sponsring: Fredrik Sjökvist tel 0706-261260 
 
Tidsschema:  

Torsdag 

Incheck öppet 12.00-21.00 dvs grinden.  
Tävlingssekretariat öppnar 16.00 
Besiktningen 16:00-21:00  
18.00 – 08.00 Depåtystnad  
 

Fredag  

Sekretariatet 08:00-15:00 
Besiktningen 08:00-11.00 
Förarsammanträde 08.30 på Startpla�an  
Körning 09.00-17.00  enligt �dsschema som kommer senare 
18.00 – 08.00 Depåtystnad  
 

Lördag  

09.00-17.00 
18.00 – 08.00 Depåtystnad  
 

Söndag  

09.00-17.00 
 
Detaljerat �dsschema/körordning kommer a� anslås på anslagstavlan.  

http://www.shra-mantorp.se/
http://www.shra-mantorp.se/
http://www.shra-mantorp.se/


Frammatningen av klasser �ll körning kommer a� ske med klassvärdar.  
 
Anmälan  

Anmälan görs online på www.dragracing.eu, senast 14/7.  
Observera max 200 deltagare . Arrangör uppdaterar reservlista. Arrangör äger rä� a� ta in 
deltagare utan turordning. Antal max deltagare i respek�ve klass kan komma a� ändras.  

Betalning sker on-line vid anmälan. Startavgi� återbetalas ej vid inställd tävling. 
 
 

STARTAVGIFTER MP DRAG REVIVAL 
Uppvisningsbilar tar kontakt med Stefan Sporre 070-930 20 82 

Anmälan sker på dragracing.eu  

Pro-ET deltagare - ni som ej har licensnummer ange personnummer vid registrering/anmälning. 

 
 

Klass Antal pass Pris  Max antal Övrigt 

Top Doorslammer  1+4  1 900 kr 32 201 m 

Pro Stock Car 1+4 1 900 kr 8 201m 

Super Pro Street 1+4 1 900 kr 16 201m 

Pro Street 1+3 1 600 kr 16 Breakout 7.60 

Stock/Super Stock 1+2 1 600 kr 16  

Pro-ET (EDRS) 1+2 1 600 kr 64 Slicks-krav 

Vintage A 1+2 1 600 kr 8  

Vintage B 1+2 1 600 kr 8  

Vintage G 1+2 1 600 kr 8  

4 to 6 201m 1+2 1 600 kr 8  

4 to 6 402m 1+2 1 600 kr 16 Breakout 7.50 

Pro Comp 1+4 1 600 kr 8 201m 

Street 8.60 1+2 1 600 kr 16  

     

Extra pass   400 kr   Max 10 st 

El 1 fas   500 kr    



El 3 fas   1 000 kr   

     

Engångslicens  250 kr   

 
El  
Se tabellen ovan. OBS! El får delas mellan team. Ej föranmäld kan bli utan el.  
 
Maskinersättningar  

(Vinner/Runner up)  
Enligt EDRS-manualen  
Pro-Et deltagare måste anmäla sig �ll  Drivers & Riders Club  på dragracing.eu för a� ta del av 
prispengar ( länk här ). Ni som ej har licensnummer anger personnummer. 
 
Tävlingens form och ansvar  

Dragracingtävling enligt SBF:s 2018 års Na�onella reglemente. 
Tävlingarna körs över 1/8 mile (201,17 m) och 1/4 (402,33 m)  
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s interna�onella och Svenska Bilspor�örbundets 
(SBF) na�onella tävlingsbestämmelser 
 
 
Tävlingsplats Mantorp Park, Mjölby kommun.  

Deltagare  

Tävlingen är öppen för förare med interna�onell eller na�onell licens för dragracing. 

Samtliga enligt FIA:s, SBF:s, tävlingsbestämmelser. Se under punkten “Anmälan” vilka klasser som är 
inbjudna �ll respek�ve tävling. För specifika klassregler mm se 
h�p://www.dragracingeurope.eu/edrs/.  Startordning anslås på anslagstavla.  

 

Officiell Anslagstavla 

 I depån vid �dtagningen .  

 

Reklam samt utnyttjande av utrymme för förbunds/arrangörsreklam  

Arrangören förbehåller sig rä�en a� använda anmälda förare vid marknadsföringen av tävlingen. 

Arrangören förbehåller sig rä�en a� förbunds/arrangörsreklam med en maximal storlek om 80x20 
cm skall anbringas på tävlingsfordonen (storlek kommer a� anpassas med hänsyn �ll 
tävlingsfordonens storlek).  

http://dragracing.eu/event_details.asp?id=390


Miljö 

Varje team ansvarar för sin depåplats. Den skall lämnas städad. 

Vi värnar om god miljö på tävlingen, oljespill skall omedelbart saneras. 

På sin depåplats skall samtliga tävlingsfordon i sin fulla längd stå på tät presenning, miljöma�a skall 

även användas för a� undvika spill vid repara�on eller haveri. 

Alla team måste ha brandsläckare vid sin depåplats. 

Inget arbete får u�öras på fordon på endast domkra� – pallbockar är obligatoriskt! 

Om e� fordon har motorn igång si�er all�d en förare på förarplatsen. 

 

Hastighetsbestämmelser  

Depå: Gånghas�ghet.  

 

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF Svenska Bilspor�örbundets na�onella 
tävlingsbestämmelser. 

Den som deltar i tävling gör de�a under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilspor�örbundet, 

Specialidro�sförbundet, arrangör eller funk�onär kan således inte utan direkt uppsåtligt vållande 

göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren. 

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan a� delta i tävlingen samtyckt �ll a� vederbörandes 

personuppgi�er registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt a� arrangören, inom ramen för 

sin verksamhet, oavse� medieform offentliggör namnuppgi�erna. 

Arrangör äger rä� a� i samråd med Domare och Tävlingsledning avlysa tävlingen. 

Om avlysning beslutas meddelas de�a på Mantorp Parks Facebooksida senast 24 �mmar före 

besiktningens början. Vid regn behåller arrangören anmälningsavgi�en. 

OBS Ej avklarad del av tävlingen kan EJ köras vid senare �llfälle. 

 

VÄLKOMNA! 


