
Inbjudan till Bråvalla Raceway 

Bråvalla Raceway 2020-09-12
Arrangör: RaceGruppen 
Info: www.facebook.se/RaceGruppen 

Tävlingsledning:

Event Koordinator: Anders Carlsson
Domarordförande: Joakim Palle Ekencrantz
Tävlingsledare Nitroz:  
Teknisk chef: 
Säkerhetschef: Anders Carlsson 
Miljöchef: Joakim Palle Ekencrantz
Tidtagning:

 
Arrangören reserverar sig för eventuella ändringar dessa markeras tydligt efter att anmälan öppnats

Tävlingen är publikfri!

Om tävlingen ställs in p.g.a. rådande tillstånd i Corona-tider så kommer anmälningsavgiften att 
återbetalas, dock kommer arrangören a behålla 300 SEK i administrationsavgift.

Media/Reklam/Sponsring: Anders Carlsson /0709-204317



Klasser

Gatdäck
För dig som åker med gatlagliga däck 

10.5 ej wide
För dig som åker med slicks upp till 10.5

Unlimite
För dig som vill åka med däck större än 10.5

Lite ny info som gäller under dagen

• Samtliga Klasser kör Pro Gran 
• Eliminering enligt ET-Stege (kval etta möter kval sista) 
• Minst 4st för att köra tävling i stegen 
• Mindre än 4st beslutar Tävlingsledning om andra eliminerings alternativ ( Typ bäst av 3) 
• Deep Stage är tillåtet 
• Mc kör T&T 
• Klassen Run What You Brung utgår och deltagare flyttas över till andra klasser.

Lite att tänka på innan tävling.

• Glykol i kylarsystemet är inget vi rekommenderar då det blir väldigt tunga saneringar om olyckan 
är framme. 
• Inga slangklammer på trycksystem (bränsle, olja)

Tidsschema

Lördag

Incheckning öppnar 08,00
Besiktning Görs direkt efter incheckning. 
Förarmöte 08.30 Plats Startplattan 
Körning 09.00-17.00 enligt tidsschema

Licens
Licens är via nitroz.
Endagars licens löses på www.Nitroz.se

Anmälan
Anmälan görs online på www.dragracing.eu, senast 28/8. 

Observera vi äger rätt att maximera deltagare för att få en bra tävling.
Antal max deltagare i respektive klass kan komma a ändras. Ingen efter anmälan, startavgift 
återbetalas vid haveri eller sjukdom (exkl. administrationskostnad, 300 SEK).  

http://www.Nitroz.se/


Miljö
Varje team ansvarar för sin depåplats. Den skall lämnas städad. 
Vi värnar om god miljö på tävlingen, oljespill skall omedelbart saneras. 
På sin depåplats skall samtliga tävlingsfordon i sin fulla längd stå på tät presenning, miljömatta 
skall även användas för a undvika spill vid reparation eller haveri.
Alla team måste ha brandsläckare vid sin depåplats.
Inget arbete får utföras på fordon på endast domkraft – pallbockar är obligatoriskt! 
Om ett fordon har motorn igång sitter alltid en förare på förarplatsen. Batteri-laddning får ej ske 
obevakat! 

Hastighetsbestämmelser 

Depå: Gånghastighet.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Arrangör eller funktionär kan 
således inte utan direkt uppsåtligt vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under 
tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare 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.
Arrangör äger rätt att i samråd med Domare och Tävlingsledning avlysa tävlingen.

Om avlysning beslutas meddelas detta på RaceGruppens Facebooksida senast 24 timmar före 
besiktningens början. Vid regn behåller arrangören anmälningsavgiften. 

Om tävlingen ställs in p.g.a. rådande tillstånd i Corona-tider så kommer 
anmälningsavgiften att återbetalas, dock kommer arrangören att behålla 300 
SEK i administrationsavgift! 


