Tävlingsinformation
Varbergs Bil-O-Team (en del av Mölndals MK) inbjuder till årets första
bilorientering Vårrullen lördagen den 28 mars 2009.
Startplats: Friskusstugan, Varberg. Följ skyltning mot sjukhuset i Varberg.
Genomgång: 14:00, obligatorisk för de på bana 1, bra för de på bana 2.
Rekommenderas även för de som tidigare bara kört bil-O
enligt MHF-reglementet.
Start:
Startordning Bana 2, därefter bana 1. Första start kl. 15.00.
Första start bana 3 kl. 19.30.
Banor:
Klasser:
Total längd:
Längd O-sträckor
Antal O-sträckor
Kartskalor:
Startavgifter:
Vägar:
Licenser:
Bra att ha:

1
Nybörjare (enkel)
ca 35 km
ca 30 km
3 st
1:2000-1:50000
200 kr (inkl. lic.)

2
Medel
ca 45 km
ca 40 km
4 st
1:2000–1:50000
300 kr (inkl. lic.)

3
Aktiva
ca 60 km
ca 55 km
7 st
1:2000–1:50000
300 kr

Bana 1 och 2 har väldigt bra vägar och är anpassade för
familjebilen. För bana 3 rekommenderas oöm bil.
Prova-på-licenser för bana 1 och 2 ingår i startavgiften.
Penna, linjal och ett hårt underlägg.

Mer information och anmälan:

Vad är Bilorientering?
Bilorientering är en mycket lindrig
form av rally som inte går ut på att
köra så fort som möjligt, utan i första
hand att hitta rätta väg och leta upp
ett antal kontrollskyltar.
I Bil-O skall man med hjälp av karta
och körorder åka en i förväg okänd
väg på en bestämd tid. Längs tävlingsvägen finns olika orienterings-punkter
och tidskontroller.
Svårigheter kan vara att kartan är gammal och inte stämmer med
verkligheten, eller att man åker på ett så vägrikt område att det finns
gott om vägar att ta fel på.
Visst är hastigheten av betydelse, men fort och fel ger inga framskjutna
placeringar. Gällande trafikbestämmelser ska alltid följas. Det är
samspelet mellan förare och kartläsare som avgör resultatet.

www.bil-o.se

Upplysningar: Krister Karlsson 0702-884698, Jonas Hjelm 0703-761792,
Mattias Andersson 0708-691092, bilovarberg@hjelmnet.se

Hjärtligt välkomna till Bil-O i Varberg

