
Inbjudan till Vetlanda Rally & Racing Club

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet 
(SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras 
ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och 
funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter 
registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett 
mediaform offentliggöra namnuppgifterna.

Arrangör

Tävlingsarrangör: Vetlanda Rally & Racing Club 

Tävling: Bilspeedway 

Tävlingen inlagd: 2014-05-04 

Tävlingsdatum: 2014-06-28 

Sista anmälningsdatum: 2014-06-13 

Funktionärer

Tävlingsledare: Beatrice Ågren Karlsson 076-81 48 642 

Biträdande Tävlingsledare:

Banobservatör: Peter Dahl, 070-5419800 

Domare: Magnus Andersson, 070-3736727 

Teknisk chef: Thomas stein, 070-8637785 

Säkerhetschef: Joakim Thylen, 073-1822723 

Miljöchef: Chriristian Sandwall, 070-9473765 

Tävlingsinformation

Tävlingsform: FR traditionell 

Tävlingens omfattning: Nationell tävling med publik 

Tävlingsplats: Vetlanda motorstadion 

Tidsplan: Anmälan: 08:00-10:00
Besiktning: 08:15-10:15
Förarsammanträde: 10.30
Första start: 11:00 

Resultatlistan anslås: Anslås löpande i speedwaydepån. publiceras efter avslutad tävling på 
www.vetlandarrc.se 

Tävlingens genomförande: Tävlingen körs i 3 omgångar. 3 varv i 
kvalomgången och 5 varv i finalerna. 
1:a 7 poäng 2:a 5 poäng 3:a 4 poäng 4:a 3 
poäng 5:a 2 poäng 6:a 1 poäng.
Vid lika poäng särskiljning omg 3 omg 2 omg 1 
därefter lottning. A- B- C-final. De tävlande 
ansvarar för att ta sig fram i rätt heat i rätt tid. 
Starten sker med startljus. 
A- B- C-final för seniorer
A-final för juniorer, vid fler än 12 anmälda vid 
anmälningstidens utgång körs en B-final.
A-final för damer vid minst 6st vid 
anmälningstidens utgång. 
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Deltagare, klasser: Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, 
juniorer, damer och debutanter. 

Antal startande i 
respektive klass:

min. 40 max 120 

Gallringsmetod: Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. 

Antal ordinarie förare och 
ev. reserver:

Målet är att samtliga anmälda förare ska få köra. 

Startordning: Junior, Debutant, Senior, (Damer, vid minst 6 Anmälda vi 
anmälningstidens utgång) 

Startuppställning: 6- Bilsheat 

Miljö: Se G2

Enligt FR reglementet, avfall lämnas på särskilt ställe i depån. 
Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna 
skall finnas. 

Åtgärd vid tjuvstart: En tjuvstart alla under observation. Nästa uteslutning 

Däckbegränsning: OBS! Max 5 mm mönsterdjup på hela slitytan. Däckmärkning 
kommer att tillämpas. Däck med slirskydd och dylikt tillåts ej. 

Avgifter: Senior/Dam:300 kr
Junior:200kr
Debutant: Gratis 

Avlysning: Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med 
domaren avlysa tävlingen. 

Reklam: Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de 
tävlandes bilar. 

Priser: Till samtliga finalister på innerplan efter avslutad 
A-final 

Upplysningar, 
telefonnummer:

Christian Sandwall, 070-9473765 

Återbud, telefonnummer: Senast 48 timmar innan start, annars debiteras anmälningsavgiften. 
Christian Sandwall 070-9473765. Tävlingsdagen till tävlingsledaren 
Beatrice Ågren 076-81 48 642 

Anmälan till: Sker online på SBF:s hemsida 

E-post: Christian.sandwall@vetlandarrc.se

Anbud:
Anbuden sker vid speedwaydepån 
15min efter prisutdelningen.

Säkerhet
Gåfart i depån! Däckrensning 
förbjuden.

Övrigt:
Fordon längre än 6 meter måste 
anmäla detta till Thomas Jansson 070-6085158. 
Bara en servicebil per startande.
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