
  

 
Västerås MS 

inbjuder till 
RallyXplosion med V8 race 

2018-07-04 
 
 
Arrangör:  Västerås MS 

Tävlingsledare:  Thomas Avelin 

Domarordf:    Stig Oscarson 

Teknisk Chef:  Jonny Walter 

Teknisk kontrollant: Tapani Tynnellä   

Tävlingsform:  Tävlingen körs efter reglementet i Backe. Ej tillåtet att dela bil i rallyklassen. 

Bantyp:   Ca 1600 meter parallellbana/ superspecial på grus och asfalt.  

Bilklasser:   Rallybilar: 4WD, 2WD, STD (Grp E,F,N -1400CC, VOC), Utbildningsrally. Inga  
förarklassindelningar 

Startordning:  STD, 2WD, 4WD 

Gallring:  Arrangören fritt. 

Kartläsare:  Det är fritt att ha, inte ha, byta kartläsare mellan ”sträckorna”.  
  VIP licens finns att köpa, pris per person 200kr. 

Genomförande:  Kval 2 omgångar. En gång i varje spår, Bästa tid räknas som kval till en 16 bilars 
stege i varje klass. 

Maxtid:  Max tid på sträckan är 3 min. 
 
Särskiljning:  Sker med bästa tid på SS1, SS2 o.s.v 
 
Priser:   Placering 1-4 till föraren i varje klass 

Tider:  Onsdag den 4 Juli  
Anmälan och besiktning (B)  13:00 – 14:00 
Förarsammanträde  14:15 
Första start kval  15:00 

  Tider kan justeras till senare beroende på antal startande. 

  Första start Stege  18:00 

Anmälan:   Sista anmälningsdag söndagen den 24 Juni. 

   På www.racead.se 



  
Avgift:   Anmälningsavgift: 500kr 

   Ungdomsrally 300kr 

   Efteranmälan +250 kr 

  Kontant tävlingsdagen eller via swish 123 557 71 01 eller BG276-1112 den 29/6, glöm 
ej ange startnummer vid swish och BG. 

 

Avlysning   Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen om inte minst 25 tävlande anmält sig vid 
anmälningstidens utgång, om vederbörliga tillstånd ej erhållits, vid otjänlig väderlek 
eller force majeure. Arrangören förbehåller sig rätten till varje ändring i denna inbjudan 
som kan dikteras av säkerhetsskäl eller force majeure samt de ändringar som SBF kan 
besluta om 

Upplysning,återbud 

,efteranmälan:  Bo Ståhlberg, VMS kansli 021-384100, 070-628 11 80 

 

Ansvar:  Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska 
Bilsport-förbundet (SBF), 
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan 
vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling 
drabbar deltagaren. 
Tävlingsdeltagahre 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 media form 
offentliggör namnuppgifterna. 
 
 

Välkommen till RallyXplosion 2018 
Västerås MS 

 

  

 


