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Sydsvenska Bil-O serien
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Ljungby MK hälsar er välkomna till bilorienteringen Ljungbysnurren, fredagen den 25/9-09
-

Samlingsplats är IOGT-NTO lokalen på Husebyvägen, 342 51 Vislanda. Pilat från väg 126. Se
karta nedan.
Alvesta 15 km
väg 126

Samlingsplats
Ljungby 30 km

Älmhult 40 km

-

Anmälan och besiktning sker vid samlingsplatsen. Besiktning (senast 1 timme innan er
starttid) före anmälan (gäller även de på bana 2 som ska åka på tid, 2 trianglar + första
förband krävs).
Startnummer placeras på höger och vänster bakruta.
Plats för trailerparkering finns i omedelbar närhet till startplatsen (pilat). Inga släp vid
samlingsplatsen, enbart vid anvisad trailerparkering!
Anmälan och besiktning är öppen mellan 16:30-18:30
Kort förargenomgång kl 18:00
Första starttid bana 2 kl 18:30, bana 3 kl 18:50. Flytande starttid med 2 min startmellanrum.
Var redo att starta 10 min innan angiven starttid.
Totalt 6 st O-sträckor för varje bana. Längd bana 2 ca 39 km, bana 3 ca 51 km. För båda
tillkommer ca 33 km transport.
Maxtid bana 2 = 4 h, respittid bana 3 = 120 min,
Tävlande är skyldig att kontrollera att man fått rätt antal sidor vid TK. Protest godkänns ej
efter att man lämnat TK.
SportIdent kommer att användas för tidtagning. Pinnar lånas av Ljungby MK under tävlingen.
Förlorad pinne debiteras den tävlande med 400 SEK.
30 km/h uppsatta av arrangören gäller i 100 m. Är oftast angivet i körbesked.
Maxtid gäller på transporterna. Tävlande får komma mer än 10 minuter för tidigt in i TK, kan
ej få prickar för för tidig ankomst.
Det finns tavlor utmed banorna som endast är för bana 2 respektive bana 3, med andra ord
finns det tavlor som ej gäller för bana 2 respektive bana 3.
Tankning endast i Vislanda på Preem (öppet till kl 18:00, därefter endast kort) eller Johnson
(kort).
Översiktkarta delas ut vid start i förseglat kuvert och ska endast användas i nödfall/olycka
eller om den tävlande bryter tävlingen. Kuvertet måste lämnas tillbaka vid målgång oöppnat.
Öppnat kuvert av annan anledning än ovan = uteslutning.
Ankomsttid = Avgångstid vid efterföljande transport
Ströpilning kan förekomma utan angivelser.
Transportbesked för hela tävlingen delas ut vid TK 0 (starten).
Teknisk chef är Lars Danielsson, Ljungby MK.
Telefon tävlingsdagen, Conny +46 730 - 52 32 64, Daniel +46 76 - 404 56 47
Ljungby MK, Tävlingsledningen

