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Deltävlingsinformation  
«Gatebil Drift Series & SM » Final 
Mantorp Park 21-23 september 2017 
 

Om det är någon information i detta dokument som avviker från inbjudan / tilläggsregler för GDS är 

det det som står i detta dokument som gäller. Om andra ändringar informeras om vid incheckning eller 

vid förarmötet så är det dessa som gäller då de är överodnade detta dokument. 

 

ARRANGÖR 

 

 Mantorp Park (MK Scandia) 

 

*OFFICIELLA FUNKTIONÄRER 

 
Tävlingsledare:  Max Lundgren (+46) 072-1517700 
1bitr. tävlingsledare: Henrik Frisak 
Presschef:  Elle Andersson 
Teknisk chef:  Mikael Toivonen 
Säkerhetschef:  Lennart Bjärud 
Domarordförande: Patrik Johansson 
Domare:  Mantas Kuzmarskis (POL), Arnfinn Sundin (NO), Mattias Jönsson (SE) 
Speaker:  Arild Dyrkorn och Dennis Jakobsson. 
 

*Eventuella ändringar av namn kommer presenteras på plats. 

 

TÄVLINGSREGLER 

 

Alla deltävlingar i Gatebil Drift Series (GDS) 2017 körs efter reglementet för SM i drifting (*1), med 

undantag av information / beskrivelser i tilläggsregler (*2), vad som står i detta dokument, och vad 

som blir informerat om vid incheckning och vid första förarmötet. 

 

*1. Tilläggsregler Gatebil Drift Series 2017. www.gatebil.no/gds2017  

*2. Tävlingsregler SM som också gäller för GDS. http://www.sbf.se/regler2/Drifting 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbf.se/regler2/Drifting
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TIDSSCHEMA:  

  

Onsdag 20 september 

15:00 – 23:00.  Grindarna är öppen. 

17:00 – Incheckning och teknisk kontroll börjar. (Se kartan längre ned för plats) 

 

Torsdag 21 september 

07:30 – Grinden öppnar. 

07:30 – Incheckning och teknisk kontroll. Incheckning avslutas 12:00 och teknisk kontroll 13:00. 

09:00 – *Förarmöte. (Se kartan längre ned för plats) 

10:00 – Träning. Avslutas 13:00. 

14:00 – Kvalificering. Avslutas innan 17:00  

 

*Alla förare måste närvara vid förarmötet. Om ni absolut inte hinner till denna tiden måste detta 

meddelas till tävlingsledningen i god tid innan. Man behöver inte checka in och ha besiktat bilen innan 

man är med på förarmötet. Tider för förarmöte top 32 och 16 meddelas på första mötet! 

 

Fredag 22 september 

15:00 – Top 32, warm up  

15:15 – Top 32, start 

 

Lördag 22 september 

15:00 – Top 16, start 

22:00 – Prisutdelning GDS & SM på Aftertrack-scenen i stora tältet* 

 

*Obligatorisk närvaro för alla förare och team på prisutdelningen. Top 6 GDS får pris & Top 3 SM. 

 

INCHECKNING 

 

Till förarinchekningen ska ni ha med: Förarlicens, bevis på klubbmedlemskap, vagnsbok / billicens. 

För er som inte har arrangörsdekaler så delas dessa ut här samt teknisk kontroll-papper som ni tar med 

till besiktningen. Här finns även lista på vilken ordning kvalet körs i. Här får du även information om 

ev. ändringar som är överordnade vad som står i detta dokument och i tilläggsregler. 

 

AVGIFTER ENTRÉ 

 

Biljetter kan ni köpa både på plats eller på nätet. Startavgiften på 400:- betalar ni nere i entrén. Ta med 

kvittot till förarincheckningen! PS. Frikörning ingår inte i startavgiften. I avgiften för torsdagen 

ingår även onsdagen. 

 

För de förare som kört samtliga GDS tävlingar under 2017 är följande gratis: 

Startavgift för GDS finalen 

1 st Festivalpass 

2 bilpass 

1 depåplats/depåcamping (Trailer & Buss tillkommer avgift på 1200kr) 

Övrigt är enligt Gatebils prislista! 

 

Länk til förköp: https://secure.tickster.com/(S(npsm34y2evz3yyzjolfwogus))/sv-

SE/P6FKVFM2XKT3RTY/Shop/Products.aspx  

 

KVALIFICERINGEN 

 

Kvalet kommer delas in i grupper med 10 bilar i varje, vid förarincheckning får ni information om 

vilken grupp ni kör i. Hur kvalificeringen genomförs informeras om på första förarmötet. 

 

https://secure.tickster.com/(S(npsm34y2evz3yyzjolfwogus))/sv-SE/P6FKVFM2XKT3RTY/Shop/Products.aspx
https://secure.tickster.com/(S(npsm34y2evz3yyzjolfwogus))/sv-SE/P6FKVFM2XKT3RTY/Shop/Products.aspx
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BANAN & BEDÖMNING 

 

Tävlingen kommer att köras i Paris-kurvan. Banskiss presenteras på förarmötet! Hur domarna 

bedömmer blir också presenterat på förarmötet. 

 

 

SERIEREKLAM 

 

Alla deltagare måste ha GDS-rutstreamer och startnummer. De som inte har detta får det vid 

incheckning. De skall monteras enligt skissen här under innan man blir utsläppt på banan före träning. 

 

 
 

KRAV PÅ FIN BIL 

 

I «Gatebil Drift Series» blir det lagt extra stor vikt på att alla bilar skall framstå som så fina som 

möjligt. De skall vara upprätade, lackerade och rengjorda före teknisk kontroll vid varje deltävling. 

Dessutom skall bilarna hållas i så gott skick som möjligt under tiden tävlingen pågår. 

 

ANSVAR 

 

Den som deltar gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berört internationellt förbund (FIA), 

Svenska Bilsportförbundet (SBF), Special Idrottsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således 

inte utan vållande göras ansvarig för person/ sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. 

 

OMRÅDESKARTA 

 

 
 

1. Biljetter, deltagaravgift. 2. Incheckning tävlingsförare / tävlingssekretariat. 3. Förarmöte  

4. Besiktning / teknisk kontroll. 5. Prisutdelning på Aftertrack. 
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VIKTIG INFORMATION OM GENOMFÖRANDE:  

 

Gatebil tillsammans med Mantorp Park (MK Scandia) vill ha hög fokus på att deltävlingen skall 

genomföras så effektivt som möjligt. För att klara av detta är vi beroende av att ALLA deltagare bidrar 

så gott de kan. Vara i tid till alla förarmöten och lyssna noga på vad som blir sagt. I tid till både 

kvalificering, top 32 och top 16. Vara vid sin bil i bandepån och uppmärksamma instruktioner från 

arrangören / crew. Blir tider inte följda eller att man bryter mot andra regler / beskrivningar i detta 

dokumentet, tilläggsregler eller tävlingsregler kan man bli diskvalificerad från deltävlingen. 

 

Varmt välkommen till Finalen av Gatebil Drift Series och SM i drifting på Gatebil Mantorp Park 21-

23 september 2017 (GDS & SM körs torsdag, fredag och lördag 21-23 september). 

 

Eventuella frågor, kontakta tävlingsledare Max Lundgren på Mantorp Park.  

Tlf: (+46) 072-1517700. Mail: max.lundgren@mantorppark.com 

 

Läs mer om arrangemanget på: www.gatebil.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gatebil.no/

