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Serieanmälan 2015 

Fyll i blanketten och underteckna. Skicka till PCS Racing, Box 6071, 141 06 Kungens Kurva, eller scanna in och e-posta till 

regelkommitten@pcsracing.se. För deltagande i grupper som inte är angivna nedan kontakta PCS Racing. 

Namn och 

telefon nr: 

 Medlems nr:  

Licens nr:  Licensklubb:  

Transponer nr: 1  Transponer nr: 2  

 

Deltagande i grupp (markera alternativ): 

 5A 911 GT3 Cup (996) t.o.m. årsmodell 2005 

 5B 911 GT3 Cup (997) fr.o.m. årsmodell 2006-2009 

 5C 911 GT3 Cup (997) fr.o.m. årsmodell 2010-2013 

 4A 911 GT3 (996) gatutförande t.o.m. årsmodell 2001 

 4B 911 GT3 (996) gatutförande fr.o.m. årsmodell 2002 samt 911 GT3 RS (996) 

gatutförande (modell 2004) 

 4C 911 GT3 (997) gatutförande samt 911 GT3 RS (997) gatutförande 

 7 Modifierade och 911 GT3 Cup (997) fr.o.m. årsmodell 2010-2014 

 

OBS! Alla modifieringar av bil mot standard skall redovisas nedan. Läs Tekniskt reglemente för respektive klass om tillåtna 

ändringar och uppklassning. För klass 7 skall bil, typ, effekt, vikt redovisas. 

Modifiering/ändringar:  
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Deltagande i grupp (markera alternativ): 

 944 

Cup 

För bilar som tävlar i grupp 944 Cup se PCRNs krav på bilen  

 8A För bilar som tävlar i grupp 8 (a) gäller minimum 6,5 kg/hk 

 8B För bilar som tävlar i grupp 8 (b) gäller minimum 5,0 kg/hk 

 8C För bilar som tävlar i grupp 8 (c) gäller minimum 4,0 kg/hk 

 8D För bilar som tävlar i grupp 8 (d) gäller minimum 3,5 kg/hk 

 

Följande information skall lämnas för deltagande i grupp 8: 

Bil och årsmodell (t.ex. 944 Turbo -89)  

Har bilen modifierats så att 

motoreffekten är påverkad? 

 

Om Ja, redovisa genomförda 

modifieringar: 

 

Motoreffekt i kW enligt regbevis och 

omräknat i hk (x 1,36): 

 

Av mig uppskattad effekt (hk):  

Beräknad tävlingsvikt inklusive förare 

(kg) 

 

Beräknad vikt/effekt (kg/hk) enligt 

ovan angivna uppgifter: 

 

 

Modifiering/ändringar: OBS! (Alla förändringar skall anges avseende kaross, chassi, motor, växellåda, bärarmar, bromsar, 

fälgar etc.) 

 

 

 

 

För deltagande i grupp 8 skall registreringsbevis (och protokoll från årlig kontrollbesiktning hos SBP) bifogas serieanmälan för 

att bil skall få delta utan monterad katalysator.  

Försäkran 

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och följer gällande reglemente. Om uppgifterna ändras under säsong åligger det 

mig att lämna en ny anmälan.                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                         

Datum och förarens underskrift: ________________________________________ 


