BANBESIKTNINGSPROTOKOLL
Radiostyrd bilsport
Nästa sida

Viktigt Läs detta först !
Banbesiktningsprotokollet ska ligga till grund för banlicens. I banlicens ska foto eller skiss av banan ingå. Man
kan då se att det är rätt bana licensen är utfärdad för. Detta är ett krav vi förmodligen kommer att få när
banlicensgruppen kommer fram till hur det ska se ut i framtiden.
För att bilden ska kunna kopieras in i Banlicensen behövs en kopia av bilden bifogas protokollet. (Alternativt är
att ni sparar bilden på klubbens hemsida. Det är då enkelt att kopiera in bilden i Banlicensen.)
Protokoll och bild måste sändas elektroniskt så att vi kan spara det för framtiden på RB:s hemsida. Hanteras
enligt beskrivning.
Detta kan synas onödigt komplicerat. Men det är nog bara första gången och finns inte kravet på bild idag
kommer det med all säkerhet i framtiden.
Skicka det ifyllda banbesikningsprotokollet jämte bild på aktuell bana till sekr@radiostyrdbilsport.nu.
Skriv inte fler tecken än vad du kan läsa i respektive fält. Behöver du nyttja mer utrymme sätt en asterisk i fältet
och komplettera i fältet övrigt.
Observera att Regnr: fylls i av Banlicensansvarig.

BANBESIKTNINGSPROTOKOLL
Radiostyrd bilsport Nästa sida

Föregående sida

Regnr:
Aktuell bana:
Hemsida:
E-postadress:

Klubb-telefon:
Banan godkänd för:

IC

Mästerskap

Nationella

Lokala

Large Scale

Mästerskap

Nationella

Lokala

Electric

Mästerskap

Nationella

Lokala

Plats:
Besiktningsdatum:

Klicka i rutan & klicka på pilen till höger,välj datum

GENERELLA BESTÄMMELSER
Standard
Åtkomlighet:

Hotell och camping:

Åskådarplatser avspärrning:

Höjd, Krav 90 cm
Täthet:

Bekvämlighetsinrättningar:

Toaletter:
Dusch:
Cafeteria:

TÄVLINGSOMRÅDE
El 230 volt

Antal uttag:

Förarställning

Avstånd till bana Krav 2,5-4 m
Utrymme minst 10 pers:
Platser för funktionshindrade:
Domarutrymme:
Höjd krav 2-3 m
Radiodepå:
Frekvenstavla:
Placering

Arbetsdepå

Skydd mot dåligt väder:
Avgränsat mot publik:
Mek. Bord:

BANBESIKTNINGSPROTOKOLL
Radiostyrd bilsport
Föregående sida

Varvräkning & tidtagning:

Placering:
Resultattavla:

Startplatser: Le Mans/ F1

Vid Kval:

Före slingan

Vid Final:

Före slingan

Efter slingan
Över slingan

Efter slingan

BANSPECIFIKATION
Beläggning

Material:
Längd:
Bredd:
Körriktning:

Inre avspärrning för gening:
Curbs:
Bandepå:
Plats för bilvändare:

SJUKVÅRD & BRANDSÄKERHET
Sjukvårdsutrustning

Första hjälp:
Brandfilt:

Brandsläckningsutrustning
Brandsläckare typ:
Brandsläckare antal:

MILJÖCERTIFIKAT
Klicka i rutan & klicka på
pilen till höger,välj datum

Datum för certifikat:
Återvinnigsansvarig:
Återvinningsstation:

Ja

Nej

Varmkörningsställe:

Ja

Nej

Däckslipställe:

Ja

Nej

Övrigt:

UNDERSKRIFTER
Besiktningsman
Skriv ut formulär

KLubbrepresentat
Återställ formulär

