Gasaloppets bankörning 2019
Att få höra och se sportbilar i full fart är en enorm njutning
men att själv få prova på med sin egen bil är ytterligare en
utmaning och upplevelse. Från hjärtat av Dalarna laddar vi nu
upp för, så klart, Gasaloppet!
Beskrivning av aktiviteten: Sportbilen placeras i en startruta
och när man flaggas iväg så gasar man på rakt fram i ca 300
meter. Efter en kraftig inbromsning rundas en kon och utmaningen på tillbakavägen är att kryssa
mellan konerna utan att nudda dem och sedan stanna i stopprutan (intill startrutan).
Beskrivning av lördagen 29 juni - tävling: Tävlingens deltagare har föranmält sitt deltagande och
tävlar om att vinna årets Gasalopp under Sportbilsfestivalen på Tallhed. Några speciellt inbjudna
sportbilar kommer även att delta. Alla får möjlighet att testa banan 1 varv innan tävlingen börjar. I
tävlingen kör man sedan 2 varv. Det ekipage som har minsta tidsmarginal mellan sina två körningar
vinner!
Regler för deltagande är följande: Sportbilen måste vara gatlegal. Under körningen får det inte
finnas några lösa delar på bilen eller lösa saker i bilen. Vanliga bilbälten alternativt andra exempelvis
fyrpunktsbälten är godkända för körning på banan. Sportbilar som inte uppfyller kraven vid
besiktning får inte köra. Tidtagningsutrustning i bilen är naturligtvis förbjudet och om det
uppmärksammas blir man diskvalificerad.
Personlig utrustning: Krav på hjälm (behöver ej vara en godkänd racinghjälm), heltäckande
bomullsklädsel (alternativt raceoverall) och mjuka heltäckande handskar. Exempel på godkända skor
för båda dagarna är raceskor, snörda gympaskor eller andra smidiga skor med tunn sula.
Alla har försäkring: På plats tecknas SMA försäkring, vilket är ett krav för att få deltaga. Alla kör
Gasaloppet på egen risk dvs. att det finns ingen försäkring som täcker eventuella skador på bilen.
Inga passagerare får vara med i bilen under aktiviteten.
Tider: Incheckning 09.00 på plats
Deltagaravgift: 600 kr för medverkan i Gasaloppet (ingår SMA försäkring samt inträdesavgiften till
sportbilsfestivalen).
Vid praktiska frågor: Kontakta info@driveracademy.se
Anmälan görs till: info@driveracademy.se uppge namn, bilmodell, reg.nr, mobilnummer.
Välkomna att utmana dina sportbilsvänner i årets Gasalopp! Vem blir den stolta vinnaren i år?

