
Virtual BilO
Inbjuder till Brommarundan sträcka 01

Bil-O-reglementet gäller i tillämpliga delar enligt beskrivning i manualen för Virtual BilO. Ha manualen

tillgänglig hela tiden och läs den noga innan start. Det går inte att pausa tävlingen för att läsa reglerna, allt

går på tävlingstid. Att köra någon testtävling innan rekommenderas starkt.

Hela körtiden räknas dvs ingen idealtid – kör så det ryker, ingen störs av din framfart!

Ignorera mötande och backande bilar i gatuvyn och acceptera att det ibland körs vänstertrafik

Instruktion: Se webbplatsen för Virtual BilO virtualbilo.se . Där finns instruktionen

www.virtualbilo.se/BilO/Document/VirtualBilO.pdf som visar hur det går till, hur man

navigerar och annan nyttig information. Det finns även en kort variant på

www.virtualbilo.se/BilO/Document/KortInstruktion.html

Tips: Om du inte redan gjort det så testa hela sekvensen med 20-sekunderstävlingen ”Kortis”

så att du känner dig säker innan du skall köra den riktiga tävlingen.

Banläggare: Lars-Göran Palm, Bromma MS

Domare (bankontrollant): Per Andersson, Bromma MS

Totallängd: En O-sträcka, inga transportsträckor, cirka 15 km

Tävlingstyp: Bil-O typ A, numrerade kontroller i nummerföljd

Kontroller: TK, PK och OK förekommer. Utseende och placering enligt Bil-O-reglementet

Kartskalor: Följande skalor förekommer: 1:50 000, 1:10 000

Licens: Det finns inga licenskrav i Virtual BilO

Startavgift: Ingen startavgift tas ut för denna tävling

Startplats: Webbplatsen för Virtual BilO virtualbilo.se och länken Virtuell BilO
Registrering: Registrera dig om du inte har gjort det tidigare

Anmälan & start: Välj tävling bland ”Kommande Tävlingar” och tryck på ”Anmälan”. Välj sedan ”Starttid”

eller ”Snarast” och tryck på ”Anmälan”. Snarast innebär mellan två till tre minuter efter

att ”Start” tryckts. Tävlingen startar automatiskt på utsatt starttid

Körbesked: Två minuter innan starttiden visas en länk till körbeskedet. Länken visar körbeskedet i ett

nytt fönster där det kan sändas till egen skrivare. När denna länk klickats eller att

starttiden nåtts går det inte längre att ångra sig för att gå tillbaka och begära en ny

starttid.

Startmetod: Tävlingen körs enligt alternativet ”valfri starttid”. Två minuter efter att sträcka startats

och körbesked finns tillgängligt påbörjas körtiden. Tävlingen är öppen för start under

tiden 11 augusti kl 12.00 till 30 september kl 12.00

Mål och respit: När målet har nåtts visas det egna resultatet, tryck på ”Spara”, aktuell resultatlista visas.

Målgång senast kl 23:00 den 30 september för att tas med i resultatlistan

Utrustning: Dator med webbläsare. Rekommenderas utskriftsmöjlighet eller extraskärm för

körbesked (PDF). Linjal eller gott ögonmått

Resultat: Presenteras den 1 oktober. Välj tävling bland ”Avgjorda Tävlingar” och tryck på ”Resultat”.

Servering: Fritt val efter egna önskemål och tillgång, inget arrangören tillhandahåller

Välkomna önskar organisationskommittén!
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