STEC Pay and Drive Racing 2020-2022
privat förare
Välkommen till STEC och möjligheten att kunna hyra in sig som
privatförare och även kunna erbjuda sponsorer att ta kostnaden låt
oss beskriva.

5 stycken Race Du kommer till banan på det sätt du önskar eller
samåker med teamet. Allt finns serverat på plats om du saknar
personlig utrustning så ingår detta Overall , skor, Handskar, Hjälm+
Bilen står startklar med ditt namn. Ready to Race kan inte bli mer
tydligare än så här.
Bilarna kör i klassen Gat godkända Yokohama däck. Kallas
semislicks. 205 breda. Mantorp , Sviestad , Tierp Arena är banorna
som alla ligger max 2 timmar från Stockholm. Och som är viktigt
för publik , sponsorer osv att kunna komma se dig och teamet på
banorna.

Vad kräver vi av dig?
Du ska vara en god ambassadör för STEC förargrupp. Sprida
budskapet på sociala medier och verka för att få publiken till
banorna samt vid behov kunna vara med i funktionärsteamet om
det uppstår sådan situation.
Racinglicens och förarutbildning ingår och i detta paket ingår
både race , träning men även frikort att köra Trackday med egen
bil.
Ålder från 17 år.

Kostnader och möjligheter till
samverkan.

Grund pris SM
Endurance
5000 kronor betalas innan 31 December 2019 då är din plats säkrad i
teamet.
Sen kostar det 1,990 kronor i Månaden Jan-Oktober= 19,990
kronor
Då ingår 2x30 minuter körtid varje Endurance
tävling
Det ingår Licenskurs , försäkring , bil, bränsle, service.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Grund Pris Sprint Race 18 minuters race + test kval varje
tävlingsdag
5000 kronor betalas innan 31 December då är din plats säkrad i
teamet.
Sen kostar det 890 kronor i månaden Jan-Oktober= 8900
kronor
Båda paketen kan köpas som presentkort inför Julen, födelsedag ,
och vi har 4 platser i Enduranceteam och 3 platser i STEC öppna
sprint race 2020.
Viktigt att veta att inom STEC och Formel 1 kan bilarna haverera

under tävlingsdagen. Vi har service tekniker som gör allt för att laga
men detta är viktigt att veta att allt kan ske på banan. Kör man av
banan och skrotar bilen så den ej kan köras med utgår en självrisk
med 10,000 kronor. Tekniska saker som motor , växellådor , osv är
självriskfria.
Sponsorer är välkomna och du får 50% sänkt avgift på samma belopp
som du får in sponsorer som vill synas på bilarna eller STEC på
valfritt belopp som vi fakturerar. Det betyder att om du lägger energi
på detta kan din racing bli helt kostnadsfri eller rent av så får du
betalt för att köra inom STEC.
Välkommen till team STEC och varje team får en egen facebook
grupp osv
För att smidigt kunna hålla kontakt samåkning etc. för mer info frågor
skicka oss ett email stec@stec.se eller ring 070-798 23 78.

