Inbjudan till Bil-O tävlingen

GMS-Touren
Lördag 5 maj 2018
Grimslövs MS inbjuder till en deltävling i Bil-O Syd serien och Öresundsserien som deltävling 2
Tävlingen arrangeras i full överensstämmelse SBF:s nationella tävlingsregler, reglerna för Bil-O
Syd Serien/Öresundsserien nedanstående Inbjudan samt tillkommande PM.

Arrangör

Grimslövs MS

Organisationskommitté

Johan Fransson och Torsten Cordes

Tävlingsledare

Johan Fransson

Bitr. Tävlingsledare

T.C.

Banchef/Banläggare

T.C.

Miljöchef

Frankie Larsen

Domare

Berndt Skogelind

Tävlingskontrollant

Meddelas i PM

072 532 72 91

Start och mål

IOGT-NTO föreningslokal i Vislanda
WGS84 56 47´ 12.0´´ N, 14 27´46.8´´ E
WGS84 decimal. 56.786653, 14.463007

Bränsle

Närmaste tankmöjlighet finns i närhet till samlingsplatsen, Jonssons. Endast
betalning med kredit/bankkort. Bensin och diesel

Släpparkering

Finns möjlighet vid samlingslokalen

Tidtagning

Blir manuell tidtagning om vi inte får tag i Sportident,

Tävlingsform

Bil-O Typ B (onumrerat)

PM

Startlista och PM anslås på www.bil-o.se och vid startplatsen

Licenser

Nationell/Enkel enligt 2018 års reglemente. Poäng enligt Bil-O Syd
reglementet på den bana man tävlar på oavsett bantillhörighet på övriga
tävlingar i Bil-O Syd serien, även Öresundsserien

Kontroller

PK, IK, OK, TK (TK bemannade och obemannade)

Banor

Kort

Lång och ÖS

Typ

Erfarna

Rutinerade

Ljus

Dagsljus/skymning

Dagsljus/skymning

Vägar

Bra väg

Bra väg

Körorder

Rutindelat

Rutindelat

Banlängd

Ca 23 km

Ca 55 km

O-sträckor

Ca 20 km

Ca 53 km

Antal O-sträckor

1

2

Tidtagning

Enl. reglementet

Enl. reglementet

Respittider

240 minuter

240 minuter

Förarsammanträde
Obligatoriskt

1245

1545

Första start

1300

1600

Startavgift

250,00 kr. SEK

400,00 kr. SEK

Efteranmälan

100,00 kr

Övriga banor

Banorna använder delvis samma vägar. Det kan finnas kontroller som tillhör
andra banor och som därmed inte är giltiga för deltagare på ”din” bana.
För er som vill prova på bilorientering finns det möjlighet att få
information innan ni starter, ni kör/åker samma bana som Kort bana
med färre kontroller, anmäl er på plats samma dag som tävlingen.
Info kl. 1200 starttid ca 1225. Banans längd för detta är ca 22 km

Utrustning

Enligt Bil-O 8.5.1, utländska ekipage enl. deras nationella reglemente.

Försäkringar

Enligt G6, d.v.s. enligt respektive försäkringsbolag. Kontrollera om
vagnskadeförsäkring gäller för ditt försäkringsbolag för den bana du tävlar
på.

Anmälan

Ange tydligt vilken bana och serie ni avser tävla på

Anmälan (samtliga)

Senast tisdag 1.maj på internet, www.bil-o.se

Resultat o prisutdelning

Definitiv resultatlista efter protesttidens utgång och tävlingens avslutande.

PUL
(Personuppgiftslagen)

I och med din anmälan godkänner du att ditt namn får publiceras.
i start- och resultatlista på Internet.

Information

Torsten Cordes

torsten@cordes.se

+46(0)70 363 95 11

Avlysning

Tävlingsledaren tillsammans med domaren förbehåller sig rätten att avlysa
tävlingen vid force majeure eller annan godkänd anledning. Anmälda
ekipage kontaktas via e-post om så blir fallet.

Särskilda villkor

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att göra varje ändring i denna
tävlingsinbjudan som dikteras av säkerhetsskäl eller force majeure.

Servering

Enklare servering finns vid samlings/målplatsen

Miljö

Miljöstation finns vid Bensinmacken Jonssons. Tävlande förväntas ta rimliga
miljöhänsyn i allt sitt agerande i samband med tävlingen i enlighet med
intentionerna i SBF:s reglemente och anvisningar.

Övrigt

PM, startlista och resultatlista kommer att publiceras på Internet,
www.bil-o.se

Ansvar

Den som deltar i denna tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk.
Svenska Bilsportförbundet, arrangör (Grimslövs MS) eller funktionär kan
således inte utan vållande göras ansvarig för person eller sakskador som
under tävlingen drabbar deltagaren.

Välkomna

