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Välkommen till Gelleråsen Arena och kör 3-timmars Serien 2021. En ”skoj-serie” med 
racingpreppade och likvärdiga Volvo C30-bilar. Anmäl ditt lag med 3-4 förare och kör 3st race 
under 2021. Serien kostar 45 000+moms/lag och lunch ingår vid varje tillfälle. 
 
TÄVLINGSDATUM 2021 
- 29 April, samling kl 09.00 med teori 
- 31 Augusti, samling kl 11.30 
- 21 Oktober, samling kl 11.30 

 
Upplägget på serien är väldigt enkelt. Inför varje deltävling tilldelas man en av Gelleråsens 
Volvo C30-bilar. Första deltävlingen samlas vi tidigare för teori som sedan inte behöver 
genomföras vid de andra deltävlingarna. Varje deltävling består av 40min träning, kval samt 3-
tim race med obligatoriska förarbyten var 20de minut. 
Varje förare är ansvarig för skador upp till 14950kr per incident under säsongen. 
 
Det samlas såklart poäng så vi kan utse en totalsegrare när året är slut. Självklart är det 
prisutdelning efter varje race och i samband med finalen den 21 oktober är det även 
prisutdelning för hela serien 
 
REGLER OCH POÄNG 

- Kvalpoäng, 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1p till de sex första 
- Halvtidspoäng, 6 - 5 - 4 - 3 -2 -1p till de sex första efter 1,5tim (det som står på 
tidsskärmen vid det klockslaget) 
- Målgångspoäng, 15 - 13 - 11 - 10 -  9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1p 
- Snabbaste varv i racet, 3 - 2 - 1p till det snabbast lagen 
 
KVAL 
Varje team består av 3-4 förare. I varje racen måste man ha en ny förare som kör 
kvalet. Föraren som kvalar måste även starta racet. 
 
RACE 
Körtiden mellan förarna skall fördelas så ”broderligt som möjligt” Eftersom vi kör 20min 
körintervaller mellan bytena så är man 3 i laget skall man köra lika många slinter var, är 
man 4 förare blir det en som kör mer än de andra. 
 
STRAFFVIKTER 
Till deltävling 2 och 3 kommer det delas ut straffvikter baserat på placeringen i 
mästerskapet. Ligger man 1a, 2a, 3a får man 30 - 20 - 10 kg extravikt i bilen. 

 
ANMÄLAN 
Anmälan görs till Richard Göransson på richard@gellerasen.se eller 0705-245846 
 


