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Inbjudan till

BOCKSTENSJAKTEN
Bilorientering lördag 2009-10-17
Varbergs Bil-O-Team (en del av Mölndals Motorklubb) inbjuder till bilorienteringen Bockstensjakten.
Tävlingen ingår i Sydsvenska Bil-O-serien (fd Bil-O Kronoberg). Tävlingen arrangeras i
överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsreglemente, denna inbjudan och kommande PM.
Tävlingsledare:

Kurt Fredrixon 0322-52008, mobil 0705-590890

Biträdande TL:

Mathias Fredrixon 0322-50295, mobil 0705-191806

Banläggning:

Krister Karlsson 0702-884698, Jonas Hjelm, Mattias Andersson.

Domare, teknisk chef:

Jonas Öhman, Martin Mossberg

Startplats:

Friskusstugan, Varberg. Följ skyltning mot sjukhuset i Varberg.

Vägar:

Bana 1 och 2 har väldigt bra vägar och är anpassade för familjebilen.
För bana 3 rekommenderas en mer oöm bil.

Tävlingstyp:

Typ B, onumrerade kontroller.

Banor:

1

Svårighet:

Nybörjare (mkt enkel) Medel

Trad. Bil-O med tidtagning

Total längd:

ca 70 km

ca 90 km

ca 100 km

Längd O-sträckor:

ca 30 km

ca 50 km

ca 60 km

Kartskalor:

Meddelas i PM

Meddelas i PM

Meddelas i PM

Antal O-sträckor:

- “ -

- “ -

- “ -

Ljusförhållanden:

Dagsljus

Dagsljus

Mörker

Anmälan öppnar:

Kl 12.30

Kl 12.30

Kl 17.00

Info/genomgång:

Kl 14.00

Kl 13.30

Endast via PM

Första start:

efter genomgång

Kl 14.00

Kl 18.00

Maxtid/respittid:

Maxtid 4 tim

Maxtid 5 tim

Respittid 180 min

Startavgifter (se Om): 150 kr

250 kr

400 kr

Avgift efteranmälan:

-

20 kr

20 kr

Om startavgifter:

På grund av att vi som arrangör tillståndsmässigt har fått andra
förutsättningar i Halland än övriga arrangörer i Sydsvenska Bil-O-serien,
tvingas vi ta ut merkostnaden i form av höjda startavgifter för Bana 2 och 3.
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Licenser:

Deltagande på bana 1 räknas ej som tävling. Därför krävs inga licenser. För
bana 2 och 3 krävs licens för förare och kartläsare. PR-licens finns att lösa på
tävlingsplatsen. Två alternativ: Engångs för 100 kr/person eller PR-Eventlicens
som gäller för 8 tävlingar under året för 250 kr/person.
Nationella tävlingslicenser (förare och kartläsare) gäller givetvis.

Tidtagning:

För bana 1 ingen tidtagning (utöver maxtid).
För bana 2 tidtagning på en (1) O-sträcka på avgränsat område, i övrigt maxtid.
För bana 3 gäller Bil-O-reglementet.
Tidtagning kommer att ske med SportIdent. Du som har SportIdentpinne tar
med denna. Övriga lånar pinne. Borttappad SportIdentpinne ersätts med
300 kr.

Servering:

Finns vid start-målplatsen.

Anmälan:

Senast tisdagen den 13 oktober kl 19.00. Enklast via anmälningslänken på
www.bil-O.se . Skriv ut och ta med anmälningsblanketten. Eller anmälan via

e-post till bilovarberg@hjelmnet.se . Ange förare, kartläsare, bana och
tfn.
Efteranmälan:

Efteranmälan mot förhöjd avgift kan göras. Efteranmälan tävlingsdagen får
ske direkt på tävlingsplatsen. Efteranmälda startar först.

PM, startlista:

Hämtas ut av resp ekipage från webben www.bil-O.se .

Besiktning:

Obligatorisk endast för bana 3-bilar. Senast ca 30 minuter före egen starttid.

Avlysning:

Tävlingen kan efter domarens medgivande ställas in vid force majeure eller
vid annan av domarordföranden godkänd anledning.

Ansvar:

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk.
Svenska bilsportförbundet, arrangören (Mölndals MK) eller funktionär kan
således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som
under tävlingen drabbar deltagaren.

PUL:

Genom deltagares anmälan godkännes att deltagares namn får publiceras i
start- och resultatlistor på internet.

Upplysningar:

Mail bilovarberg@hjelmnet.se
Tfn Krister 042-4574523 eller 0702-884698, Mattias A 0708-691092,
Jonas 0705-689392.

Hjärtligt välkomna till Bil-O i Varberg
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