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VÄLKOMNA TILL VÅRRULLEN -09
Varbergs Bil-O-Team/Mölndals MK hälsar er välkomna till årets första tävling i Sydsvenska Bil-O-serien.
Här följer några kompetteringar till den information som finns i inbjudan:

Banor: 1 2 3
Total längd: 45 km 57 km 83 km
Längd O-sträckor: 31 km 47 km 69 km
Antal O-sträckor: 4 4 7
Antal PK/OK/IK ca 40 ca 60 ca 110
Startavgifter: 150 kr 150 kr 300 kr
Första start: Efter genomgång ca 14.40 19.30

Samlingsplats: Friskusstugan, Varberg. Följ skyltning mot Sjukhuset i Varberg.
Anmälan är öppen kl 13.30-15.00 och 18.30-19.30.
Serveringen är öppen hela eftermiddagen och kvällen från kl 13.30.
Genomgång Kl 14.30. Obligatorisk för bana 1. Rekommenderas även för Bana 2.
Vi siktar på att släppa iväg bana 2 direkt efter genomgången (ca. 14.40).

Licensregler: OBS! Nya licensregler gäller för i år. Se särskilt PM om detta. Tävlande på Bana 1
behöver inte lösa tävlingslicens och kör därför hela tävlingen utan tidtagning.
Ovanstående startavgift för Bana 2 inkluderar  INTE engånglicens.

Prova Bana 3: Den som vill prova på bana 3 och som tidigare under dagen deltagit på  bana 2
kan göra detta utan extra avgift (utom tävlan). Bilen ska besiktigas före anmälan
på kvällen och vara utrustad med första förband och två varningstrianglar.

Tidtagning: SportIdent. SI-pinne kan lånas. Borttappad pinne debiteras med 400 kr.
Bana 1: Tävlande stämplar vid tidkontrollerna, men kör utan tidtagning.
Bana 2: Maxtid 3 timmar på O-sträcka 1+2. Idealtid på O-sträcka 3+4.
Bana 3: Respittid 180 min.
Flytande start från TK O utanför samlingsplatsen med 2 min mellanrum.
Kontrollera att ni får rätt körorder med rätt antal sidor före avgång från TK.

Körorder: Kartskalor 1:2 000 – 1:50 000. På Bana 1 är angivelserna även markerade på
kartan. På egenproducerade kartskisser kan containrar, betonggrisar och annan
bråte som vanligt ha flyttat sig efter senaste kartrevideringen.
Motkörning på allmän väg kan förekomma utan att ”möte” är angivet i körordern.
Motkörning mellan eftermiddagens tävlingsbanor och kvällens Bana 3 kan också
förekomma utan att det framgår av körordern.
Eventuella kodsiffror i övre vänstra hörnet på kontrollskyltarna ska inte noteras.
OBS! Vid felnotering ska rutan kryssas med ett tydligt kryss och rätt kodbokstav
noteras i följande ruta. Kladdiga rutor räknas som felnoteringar.
Ej genomkörbara IK förekommer i enlighet med årets upplaga av tävlings-
reglementet på Bana 2 och 3. Efter samtliga IK-sträckor är ni karträtt i nästa
angivelse. IK med normalt otillåtna kodbokstäver förekommer: IB IC IF IG IL.
OBS! Kör ALLTID försiktigt genom gårdar och förbi bostadshus! Det finns gott
om barn, hästar, hundar, katter och bilorienterare i tävlingsområdet.

Upplysningar: Tävlingsledare Kurt Fredrixon 070-559 08 90
Banläggare Krister Karlsson 070-288 46 98
Mattias Andersson 070-869 10 92, Jonas Hjelm 070-376 17 92.


