
 
Serieinbjudan till B-Zero Racing 2020 

 

Tävlingarna anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets 

nationella tävlingsbestämmelser. 

 

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska 

Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsförbund (SDF), arrangör eller funktionär 

kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som 

under tävling drabbar deltagaren. 

 

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan till respektive tävling samtyckt till att 

vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister 

samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett mediaform, 

offentliggör namnuppgifterna. 

 

1. Tävlingsarrangörer: Stockholms Sportvagnsklubb (SSK), SMK 

Sundsvall, Corsa Italiana (NOR) samt Karlskoga MF 

2. Tävlingsledare: Meddelas i PM från varje arrangör 

3. Domarordförande: Meddelas i PM från varje arrangör 

4. Tävlingsform: Endurance 60 eller 90 minuter med två obligatoriska 

depåstopp. Öppet för 1, 2 eller 3 förare. 

5. Tävlingsdatum/bana:  

19:e april, Kinnekulle Ring (60 min) 

7:e juni, Mittsverigebanan 

4:e juli, Rudskogen 

24-26:e juli, Kinnekulle Ring 

22:e augusti, Vålerbanen 

27:e september, Gelleråsen Arena 

 

6. Tidsplan: Meddelas i PM från varje arrangör 



7. Deltagare: Alla svenska, eller utländska förare med nationell 

racinglicens, eller debutlicens som minst fyller 15 år under 

innevarande år är välkomna att delta. NB! Utländska förare måste 

inhämta starttillstånd från sitt ASN. 

8. Tillåtna Bilklasser: B-Zero Racing, dvs Citroën C1, Toyota Aygo & 

Peugeot 107 från 2005-2014. B-Zero Racing följer samma reglemente 

som Distrigo C1 Racing Club i England + svenska tilläggsregler 2020. 

För nybyggda bilar skall man använda vagnboken för enkel bilsport. 

9. Tävlingsavgift: 3000 kr/team och tävling + 500 kr/förare. Avgiften 

betalas in till: Bankgiro nr: 865-8585 i samband med anmälan. Norska 

förare kan sätta in avgiften på: 1100 44 78810 (Opposite Lock AS 

Askim Sparebank). 

10. Anmälan via formulär på hemsidan: www.b-zeroracing.com.  

Varje förare anmäler sig var för sig, men anger ett teamnamn om man 

är flera som delar på en bil. 

11. Avlysning: Meddelas i PM från varje arrangör 

12. Reklam: Arrangören har rätt att sätta reklam på alla bilar, enligt de 

generella racingreglerna. Om man vill friköpa sig från att ha reklam 

på sin bil kostar detta 5 000 kr/tävling. 

13. Priser: Pokal till topptrion i varje race + Serien efter säsongen. 

14. Upplysning: Se information på hemsidan: www.b-zeroracing.com 

15. Återbud: Man avanmäler sig via samma formulär som man anmäler 

sig på hemsidan. Vid avanmälan efter sista anmälningsdag måste man 

höra av sig till respektive tävlingsarrangör.  

16. Tävlingens genomförande: 30 minuter kval och 90 eller 60 minuters 

race. 1, 2 eller tre förare i varje team. Det är obligatoriskt med två 

depåstopp där bilen måste stå stilla i en minut. Om man inte skall byta 

förare sitter bara föraren kvar i en minut. 

17. Media och PR-ansvarig: Bengt-Åce Gustavsson – 0703-40 93 00, 

bengan@racefoto.se  

 

Välkomna :-) 

 

Önskar Opposite Lock AB och B-Zero Racing 

 

 

http://www.b-zeroracing.com/
http://www.b-zeroracing.com/

