Asarums MS ”EKRATTEN” 2009-09-26
Slutinstruktion / PM no. 1

2009-09-20

Asarums MS hälsar Dig och Din kartläsare samt servicepersonal välkomna till Ekratten 2009.
Du har erhållit startnummer samt ”TK-in” för besiktning enligt bifogad anmälningslista.
Följande ändringar är gjorda efter utskickandet av inbjudan:
Följande gäller för tävlingsdagen:
• Anmälan sker vid Bärgningsbolaget i Stilleryd, Karlshamn. Trailerparkering finns i
anslutning enl. bifogad skiss.
• Anmälan öppnar kl. 06:50 och stänger 11:45.
• Besiktning sker vid FoodTankers AB. Färdvägen till besiktningen är pilad.
• Besiktningen stänger kl. 12:00.
• Besiktingsinstruktion se baksidan.
• Arrangören kommer att utnyttja rätten till reklam på tävlingsbilarna. Bilsport & MC
Moderna försäkringar.
• Förarsammanträde för Debutant, Ungdomsrally samt Föråkare hålls kl.09:30. Samling i
anslutning till scenen i Bellevueparken.
• Blankett för mekanikeranmälan skall ifylld lämnas vid anmälan eller senast vid huvudstart
för tävlingen.
• Dispens från gällande hastighetsbegränsningar på SS har erhållits från Länsstyrelsen.
• Tankningsmöjligheter finns före SS 2 samt efter SS 3
• Röda pilar kommer att användas.
• Respittiden är 15 minuter mellan två på varandra följande TK eller 30 minuter för hela
tävlingen. Överskriden respittid medför uteslutning.
• Anslagstavla finns i anslutning till resultattavlorna i Bellevueparken.
• SS 3 som är på ett industriområde körs utan arrangörsnoter. Beslut om att ej använda
arrangörsnoter är taget i samråd med Södra och Smålands Bilsportförbund.
• Serviceuppehållet kommer att vara på Tingsrydstravet, när ni kommer dit blir ni anvisad
plats. Tingsrydstravet erbjuder matservering, toaletter och bra uppställningsmöjligheter.
• Startande som vill ha en tryckt resultatlista hemskickad ombedes lämna ett adresserat
kuvert i anmälan. Kuvert finns i anmälan.
Följande telefonnummer är användbara under tävlingen:
•
•

Tävlingsledningen
Teknisk chef Gert Andersson

Välkomna och lycka till!
Asarums MS

070 – 60 87 986
070 – 88 38 195

Besiktningsinstruktion
Här kommer lite instruktioner för besiktningen, om Du som tävlande följer dessa
rutiner kommer förhoppningsvis allt att löpa friktionsfritt.
Vagnbokens uppgifter skall vara ifyllda.
Personlig utrustning skall finnas lätt tillgänglig, detsamma gäller varningstrianglarna.
Vagnboken tas in vid besiktningen och återlämnas vid målgång. Du som bryter och
vill komma åt Din vagnbok innan slutmål är upprättat, ringer och meddelar
tävlingsledningen att Du bryter. Kontakta därefter Tekniska chefen Gert Andersson
på telefon 070-8838195, för att få tillbaka Din vagnbok.
Från klockan 14:00 finns vagnböckerna vid rallyts HQ.
Tävlande som bryter tävlingen p.g.a avåkning, med karosseriskador som följd,
skall medföra fordonet till HQ för besiktning innan vagnbok återlämnas.
EJ AVHÄMTAD VAGNBOK KOMMER ATT SKICKAS MOT
POSTFÖRSKOTT OM 500 SEK
Välkommen
Gert Andersson
Teknisk Chef

