
 
 

 

     

                     Flexlease.nu Padborg Park Night Race 

                     23.-24.8.2019 

                SLUTINSTRUKTION 3 VEDR. LYS 

 

Legend: 
Der skal monteres lygter foran på bilen. Lygtevalg er frit. Lygten må ikke monteres 
højere end hood, og skal pege ned ad, så den ikke blænder. 
Der køres med lys bag på som original Legend jf. reglement. REGN LYGTE SLUKKET 

Der skal monteres lygte over numrene, dette kan gøres med LED strips eller en helt 
almindelige nummerplade lygte. 

Det er tilladt at montere lys-relæer og trække ledninger direkte fra bilens batteri 
(efter hovedafbryder, med passende sikring) samt on/off kontakt, montering og 
placering er fri. 
Løbsledelsen bestemmer, hvilke heat der skal køres med lys og dette meddeles på 
førermødet. 
 
 
 
SUPER GT 
Der skal monteres 2 stk. forlygter på bilerne, når der køres aftenløb. Disse skal være 
”indfældet” i bodywork og må ikke monteres højere end øverste punkt på 
motorhjelmen.  Lygterne skal tilsluttes bilens originale ledningsnet/stik beregnet til 
forlygter. Det er tilladt at montere ekstra lys-relæer og trække ledninger direkte fra 
bilens batteri og benytte originalledninger/stik som styring af disse relæer. Lygtetype 
og montering er fri.  
 
Der skal ved løb der afvikles i mørke, ligeledes monteres et system til belysning af 
startnummer på siderne af bilen, disse skal være tændt/aktive under kørsel i mørke. 
Type og montering er frit men skal godkendes af teknisk afdeling for Super GT. 
Løbsledelsen bestemmer, hvilke heat der skal afvikles med lys og dette meddeles på 
dagens førermøde. 



 
 

 

F4/F5 
 
Følgende LED strip 
(https://www.thansen.dk/bil/autoreservedele/universaldele/paerer-oglygter/ 
led-dioder/prism-led-strip-hvid-til-forlygte-2-stk./n1199149603/pn-956443316/) skal 
være monteret til Night Race på Padborg Park. 
Led striben skal monteres på begge siden af fronten (enten på sporestænger eller 
øverste wishbone, således at den kan ses forfra). Den skal som minimum være 
monteret og tændt under sidste heat, men er tilladt under hele arrangementet.  
Det er tilladt at afkorte strippen jf.manualen. 
Der skal monteres en tilsvarende rød model på bagenden under hele arrangementet. 
 
Til orientering kan ”try me” batteriet kun give tilfredsstillende lysmængde i 5-7 min. 
så strippen skal derfor monteres på bilens batteri. 
Løbsleder bestemmer hvilke heat, der skal afvikles med lys og dette meddeles på 
dagens førermøde. 
 
Youngtimer 
Det  skal monteres 2 stk. forlygter på bilerne, når der køres aftenløb. Disse skal være 
”indfældet” i bodywork og må ikke monteres højere end øverste punkt på 
motorhjelmen.  Lygterne skal tilsluttes bilens originale ledningsnet/stik beregnet til 
forlygter. Det er tilladt at montere ekstra lys-relæer og trække ledninger direkte fra 
bilens batteri og benytte originalledninger/stik som styring af disse relæer. Lygtetype 
og montering er fri.  
Der skal ved løb der afvikles i mørke, ligeledes monteres et system til belysning af 
startnummer på siderne af bilen, disse skal være tændt/aktive under kørsel i mørke.  
 
1600 challenge 

 Der skal monteres 2 stk. forlygter på bilerne, når der køres aftenløb. Disse skal være 
”indfældet” i bodywork og må ikke monteres højere end øverste punkt på 
motorhjelmen.  Lygterne skal tilsluttes bilens originale ledningsnet/stik beregnet til 
forlygter. Det er tilladt at montere ekstra lys-relæer og trække ledninger direkte fra 
bilens batteri og benytte originalledninger/stik som styring af disse relæer.  
Der skal ved løb der afvikles i mørke, ligeledes monteres et system til belysning af 
startnummer på siderne af bilen, disse skal være tændt/aktive under kørsel i mørke. 
Løbsledelsen bestemmer, hvilke heat der skal afvikles med lys og dette meddeles på 
dagens førermøde. 
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Løbsleder 


