
 

 

 Tävlingsregler Endurance Racing Light 

2021-2023 

 

Tävlingsregler för Endurance Racing Light följer Tävlingsregler Racing, med nedan angivna 

undantag. Dessa regler gäller under 2021 för utvärdering inför kommande år. 

RA 1.4 Genomförande racing 

- RA 1.4 gäller till fullo med följande tillägg. 

- Maximal körtid per körpass ska anges i inbjudan, i form av antal varv eller körtid, 

alternativt minsta antal förarbyten under tävlingstiden. Dock gäller alltid den 

generella RA-regeln att max körtid är 90 min, och sedan min 60 min vila. I inbjudan 

kan alltså kortare körpass anges. 

RA 3.0 Depå 

- Tankning får endast göras i parkeringsdepå eller i markerad tankdepå (definieras i 

inbjudan/PM). 

- Vid tankning under pågående tävling gäller dessa krav: 

o Heltäckande klädsel samt balaklava av lämpligt material skall bäras av 

tankningspersonalen. 

o Endast i tankdepå får tankning och uppställning av dunkar och 

tankanläggningar göras. 

o Endast tankning får förekomma i tankdepå. 

o Tankutrustning skall märkas med startnummer. 

o Vid tankning mellan dunkar skall spillskydd finnas. 

o Tankning endast med dunk, ej trycksatt! 

o Varje team skall medföra minst 1 brandsläckare på 5 kg som skall placeras vid 

teamets tankplats. Skall märkas med startnummer. 

o Maxfart är 10 km/tim. 

o Rökning är absolut förbjuden. 



 

 

o Endast personal som är direkt inblandade i tankningen får vistas inom 

området. 

o Förare i föraroverall får ej hjälpa till med tankning. 

o Bilens huvudströmbrytare skall vara avstängd. 

o Vid eventuellt bränslespill får bilen ej startas förrän platsen sanerats. 

o Barn under 15 år och djur får ej vistas i tankningsdepå. 

 

RA 3.2 Bandepån 

- Hastigheten maximeras till 30 km/h. Det gäller i hela bandepålängden mellan angivna 

markeringar. Överträdelser bestraffas. Max hastighet i parkeringsdepå enligt RA 3.1.  

RA 7.3 Kvalificering 

- Kvalificering är inte obligatorisk 

- Om kvalificering används/erbjuds ska detta anges i inbjudan eller pm. 

RA 7.4.1 Uppställning till start 

- Startordning kan fördelas på följande sätt: 

a) Lottad startordning 

b) Startordning enligt placering i föregående tävling 

c) Startordning enligt omvänd placering i föregående tävling (sist placerad i 

föregående tävling startar först. Ekipage som ej deltog i föregående tävling 

startar i lottad ordning sist, gäller även ovana förare).  

d) Startordning enligt totalställning i serien 

e) Enligt kvalificering 

- Vilken startordning som används ska anges i inbjudan eller pm 

RA 7.13 Parc Fermé 

Parc Fermé används ej. 

RA 8.1 Förseelse och påföljd 

Listan i RA 8.1 gäller med följande undantag och tillägg: 



 

 

Förseelse Bestraffning Påföljd 

Tidstillägg = Stop & Go 

alternativt 

tidsstraff/varvavdrag 

Bil följer ej tekniska 

begränsningsreglementet 

(obs gäller ej säkerhet)  

 Notering i vagnbok om 

åtgärd före nästa start 

 

Tidsstraff/Varvavdrag efter 

målgång, informeras till 

teamet före start. Storleken 

på straffet avgörs av 

tävlingsledare i relation till 

avvikelsen. Maximalt 15 

minuters tidsstraff. 

Inte respekterar den svarta 

flaggan 

Enligt G10.1 Tidsstraff 10 minuter för 

team. Skyldig förare 

utesluts. 

Olje/bensinspill i depån 

(utanför miljömatta) 

 Tidsstraff 5 minuter 

Respekterar inte maximal 

körtid innan förarbyte enligt 

inbjudan 

 Tidsstraff 5 minuter 

 

RA 13.2 Befattningar och licenskrav 

Denna tävlingsform bemannas lägst enligt krav på Lokaltävling, med tillägg av; 

- Tidtagningschef (C) 

- Säkerhetschef (C) 

- Banchef (C) 

- Posterings/banfunktionär (C/F) 

Detta gäller även när tävlingen körs som distriktstävling. 
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