VOLKSWAGEN LIMBO KOMPETISI ini adalah lomba yang menggunakan kendaraaan
Volkswagen berbagai type, yang harus melewati dan tidak menjatuhkan palang Limbo.
Lomba bersifat Fun Game.
Peserta yang berhak mengikuti Volkswagen Limbo Kompetisi adalah yang sudah mendaftar/
registrasi ke Panitia dan membayar uang pemdaftaran sebesar Rp. 100.000,00 (per kelas - per
kendaraan).
Pendaftaran/ Registrasi dan Pembayaran selambat lambatnya tanggal 30 Oktober 2015 atau di
tutup setelah quota jumlah kendaraan terpenuhi.
Kendaraan Volkswagen yang mengikuti Volkswagen Limbo Kompetisi di batasi 10
kendaraan per type.
Kelas yang akan di perlombakan adalah :
 Kelas VW Type 1
 Kelas VW Type 2
 Kelas VW Type 3
 Kelas VW Type 181
 Kelas Watercooled Sedan

Pendaftaran ulang ( dengan menunjukkan bukti pembayaran dan registrasi) pada saat
Lomba/ Kompetisi akan di helat;
Tanggal ; 21 - 22 November 2015.
Pukul ; 10.00 sampai selesai, menyesuaikan run down Acara Outdoor.
Tempat ; Jogjakarta Volkswagen Festival 2015 di Jogja Expo Center Yogyakarta.
REGULASI LIMBO CAR FESTIVAL
1. Mobil dengan ketinggian terendah diukur dari ground dengan hingga titik tertinggi

2.
3.
4.
5.
6.
7.

pada mobil. Aksesoris ( antena, roofrack, cyclops light dll ) masuk dalam perhitungan
kecuali dilepas sebelum melewati palang limbo.
Dapat dimuati penumpang (posisi penumpang bebas tidak harus duduk di kursi
penumpang) atau beban apapun yang bertujuan untuk merendahkan ketinggian mobil.
Coilover ( Adjustable suspension ) dan air suspension diperkenankan, namun
ketinggian hanya dapat di ubah sebelum melewati palang limbo.
Pemotongan ketinggian body dan atap (chop top) pada Pilar A, B dan C TIDAK
DIPERKENANKAN.
Untuk kelas VW Type 181/182 peserta di perbolehkan membuka atap dan melipat
kaca depan.
Pengukuran ketinggian palang limbo dilakukan setelah bagian mobil terakhir
melewati palang limbo.
Peserta di perbolehkan menggunakan lingkar roda yang ukurannya lebih kecil dan
mengurangi tekanan angin pada ban.

8. Peserta per KELAS, akan di lombakan, dengan berputar, mengelilingi arena yang sdh

di siapkan dan harus melewati palang Limbo.
9. Peserta yang MAMPU melewati palang terendah dan tidak menjatuhkan palang

Limbo, adalah yang memenangkan Volkswagen LIMBO Kompetition.
Uang Pendaftaran sebersar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per Type Kendaran.
Pembayaran Melalui Rekening:
BANK BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta.
00290 1000 584565
Atas Nama SETYO PRAMUKO WIDYANANTO
Penanggung jawab Lomba:
1. Maz Ipunk, telp 081233456168
2. Bagus Nur Cahyo telp 081284845587
3. Enggar Witolo 082221962576
Untuk informasi dan konfirmasi, silahkan menghubungi sdr…
Atau email ke event@jogjavwfestival.com

