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2.6.1 Tävlingsregler för Sveriges Snyggaste GoldWing (SSGW)
Tävlingen genomförs en gång per år i samband med GWCS nationella träff.
Syfte
Syftet med tävlingen är att premiera föredömligt välskötta och smyckade Honda GoldWing och dess
ägare och därigenom uppmuntra och inspirera den breda gruppen av GW-ägare att vårda sina
motorcyklar.
Behörigheter
Tävlingen är öppen för alla svenskregistrerade GW.
Fordonet skall köras till träffplatsen och utställningen för egen maskin.
Tävlingsdeltagare ska med sitt fordon infinna sig på av träffarrangören anvisad plats 30 minuter före
utsatt tid enligt träffprogrammet.
Röstsedlar tillhandahålls av träffarrangören. Samtliga på träffen inskrivna personer äger rätt att lämna
en röst i vardera klassen.
Röstsedel ska avlämnas i avsedd valurna på platsen för utställningen.
Endast korrekt ifylld röstsedel är giltig.
Klassindelning
Motivlackade GW, oavsett modell, utrustning, sidovagn eller släp utgör en grupp.
Övriga GW oavsett modell, utrustning, sidovagn eller släp utgör den andra gruppen.
Priser
I vardera gruppen utses förste, andre och tredje pristagare.
Dessa priser tillhandahålls av träffarrangören.
Totalsegraren, dvs. den som erhållit flest antal röster, oavsett klassindelning, tilldelas vandringspriset
för SSGW
Det åligger pristagaren att förvara och förvalta vandringspriset – Championatet Sveriges Snyggaste
GoldWing efter bästa förmåga samt att i god tid före nästkommande utställning sända priset i gott
skick till aktuell träffarrangör.
Priset samt gravering bekostas av GWCS. Priset ska vandra tills en och samme pristagare -kan vara
olika motorcyklar- erhållit tre inteckningar vilket medför äganderätt.
Jury och resultatsammanräkning
Tävlingsjuryn ansvarar för utställningen och röstsammanräkningen.
Tävlingsjuryn består av en representant för GWCS styrelse, tillika huvuddomare samt en eller två ur
träffkommittén . Huvuddomaren är enväldig i tvisteärenden.
Den som erhållit flest antal röster oavsett klassindelning är vinnare av vandringspriset SSGW.
Tävlingsresultatet ska sammanställas med antal godkända röster, anslås och publicera i kommande
Guldklimpen.

