
 

 

 

 

 

Wilson Group Rally Challenge 

1. Arrangör, Ort & Datum – Vara Motorklubb arrangerar fredagen den 7 augusti 2015 Wilson Group 

Rally Challenge som är en lokaltävling som kommer att äga rum inne i Grästorp. Tävlingen är en del av 

Grästorpsfestivalen 2015. 

OBS!!! Vara Motorklubb äger rätten till kartläsarplatserna i tävlingsbilarna, dock kommer inte alla 

tävlingsbilar bli tilldelad kartläsare av Vara Motorklubb.  

Ta med extra hjälm och overall samt en kartläsare ifall ni inte skulle bli tilldelad en sådan. 

PR-licenser finns att köpa för 150kr. 

2. Organisationskommitté – Marcus Strand, Patrik Andersson, Jonas Öhman, Jan-Åke Wiktorsson, Eilert 

Ahlstrand 

3. Tävlingsledare – Marcus Strand, 070 33 707 60 

4. Säkerhetschef – Jan-Åke Wiktorsson, 070 55 134 23 

5. Banchef – Patrik Andersson, 070 54 107 99 

6. Tävlingsform – Rallysprint på asfalt, en 1 ss på 1km som körs tre gånger inne i Grästorp. 

7. Tävlingsplats & Ort – Tävlingscentra industriområdet i Grästorp. 

8. Tidsplan – Samling kl 16,30 på plats som meddelas i PM. Första start kommer äga rum kl 18,00. Sista 

anmälningsdag 3 augusti. 

9. Deltagare & Gallring – Tävlingen är öppen för A-B-C-förare med giltiga licenser för 2015. Max antal 

startande är 25st. Arrangören äger rätten att gallra helt fritt. 

10. Bilklasser – 2wd & 4wd. 

11. Däck – Endast grusdäck enligt SBF:s gällande klassningsbestämmelse. 

12. Tidtagning – Manuell tidstagning. 

13. Tävlingsavgift – Startavgiften är 300kr, betalas tävlingsdagen kontant med jämna pengar. 

14. Anmälan – Elektronisk anmälan sker via www.raceconsulting.se. 

15. Avlysning – Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen p.g.a Force Majeure eller annat. 

16. Priser – Priser delas ut till de tre bäst placerade i respektive klass. Totalsegraren i respektive klass 

alltså 2wd & 4wd erhåller ett presentkort på 3000kr som kan användas i följande butiker: Huset Smått 

& Gott (Grästorp), Audio Video Grästorp eller Wilson Beds (Grästorp). 

17. Upplysningar – Patrik Andersson, 070 54 107 99 

18. Återbud – Marcus Strand, 070 33 707 60 

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella 

tävlingsbestämmelser samt denna inbjudan. 

Den som deltar i denna tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk, FIA, Svenska Bilsportförbundet 

(SBF), Specialidrottsdistriktsförbundet (SDF), arrangör eller funktionärer kan således inte utan vållande göras 

ansvariga 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 medieform offentliggör namnuppgifterna. 


