Inbjudan
Utbildning i Regularity
lördag 2019-10-26
Wäxjö MS inbjuder till - Utbildning i Regularity. På eftermiddagen samma dag arrangeras även en BilOrientering där en Utbildning också ingår. Svårare s.k. Kort och Lång bana finns också (se särskild inbjudan).
Båda Utbildningarna innebär en 30 min genomgång som förklarar hur man skall göra och därefter en kortare
praktisk bana. Man kan deltaga både i Regularity och Bil-O.
Kortfattat om Regularity:
I denna tävlingsform erhålles man en s.k. Roadbook där vägskäl mm är skissade och visar färdvägen samt vilka
medelhastigheter man skall hålla på olika avsnitt. Utmed banan förekommer tidkontroller (vissa hemliga) där
tiden avläses av funktionärer. Avvikelser (både före och efter) från den tänkta idealtiden innebär
prickbelastning. Man kan deltaga med vilken bil som helst och även ”gammelbilar”.
Utbildningsledare:
Information mm:
Samlingsplats:
Domare
Tidsschema:

Arne Gustavsson 0793 35 57 30
Mats Andersson 0706 63 41 62, Arne Gustavsson 0793 35 57 30
Moheda Bygdegård (ca 25 km från Växjö)
Torsten Cordes 0703 63 95 11
https://maps.apple.com/?q=57.00795,14.56971
Tidsschema nedan. Ev. ändringar i tidschema meddelas i PM 24/10

Typ
Vägar
Ljusförhållanden
Längd
Tidtagning
Incheckning (tävlingsdagen)
Utbildning
Avgift utbildning
Vägbeskrivning

Utbildning Regularity
Mycket bra vägar (asfalt/grus)
Dagsljus
ca 30 km
Manuell
10.00-10.30
10.30
100:Roadbook

Lämplig utrustning:
Anmälan:
Avgift:
Övrig Info och PM:
GDPR:
Upplysningar:
Avlysning:
Ansvar:

Hård skiva för Roadbook (A4 format) pennor och en bra klocka.
Senast tisdag 22 oktober kl. 21.00 via Internet, www.bil-o.se eller till Arne
Gustavsson (se telefon och email nedan)
Betalas vid samlingsplatsen före start. Betalning med Swish (endast svenska
deltagare) eller kontant (SEK)
Hämtas ut av respektive ekipage på webben.
I och med er anmälan godkänner ni att ert namn läggs ut på eventuella resultatlistor
på www.bil-o.se
Arne Gustavsson 0793 35 57 30 mail arne3355730@gmail.com
Wäxjö MS förbehåller sig rätten att avlysa Utbildningen och meddelas i så fall i PM
senast den 25/10 på www.bil-o.se
Den som deltar på denna Utbildning gör detta under eget ansvar och på egen risk.
Svenska Bilsportförbundet, arrangör (Wäxjö MS) eller funktionär kan således inte
utan vållande göras ansvarig för person eller sakskador som drabbar deltagaren.

Boende:
Tankning:
Servering:

Lämpligast i Växjö.
Bensinmack (automat) finns i anslutning till samlingsplatsen.
Enklare servering finnes med, korv köttbullar potatismos kaffe mm finns i
samlingslokalen (kontant bet el swish.).

Webb:

http://www.bil-o.se

Hjärtligt välkomna
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