Bilorientering
Inbjudan till 48:e årliga Uppländska Biloserien.

Bilorienteringarna anordnas i överrensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsreglemente samt dessa tilläggsregler.

etapp 1 l fredag 18 september
samlingsplats
bankommité
tävlingsledare
bana
anmälan senast
upplysningar

etapp 2 l fredag 9 oktober

Rasbo MK

MK Rimo
Ticksta Motorstadion, Rö

samlingsplats

Lars Karlsson, Jörgen Nyström,
Jessica Lunddahl, Lars Mörnborg

bankommité
tävlingsledare

Lars Karlsson

bana

Totalt ~65 km • 4 o-sträckor om ~40 km
Tisdag 15 september klockan 21.00

anmälan senast
upplysningar

Lars 0760-13 02 02

etapp 3 l lördag 17 oktober

Sigtuna RC

samlingsplats
bankommité
tävlingsledare
bana
anmälan senast
upplysningar

Blå Vingen, Husby Långhundra
Bo Glimmerud, Lars-Erik Hoverberg
Lars-Erik Hoverberg
Totalt ~50 km • 4 o-sträckor om ~40 km
Tisdag 13 oktober klockan 21.00
Lars-Erik 0706-76 51 29

RMK:s klubbhus, Rasbo Gåvsta
Lars-Erik Lindell, Nils Lindell
Sölve Eklund
Totalt ~40 km • 4 o-sträckor om ~35 km
Tisdag 6 oktober klockan 21.00
Jesper 0707-91 46 88

etapp 4 l fredag 23 oktober

Almunge MK

samlingsplats
bankommité
tävlingsledare
bana
anmälan senast
upplysningar

AMK:s klubbhus, Almunge

Anders S. Karlsson, Sören Eriksson,
Anton Sävström, Sandra Sävström
Anders S. Karlsson
Totalt ~40 km • 4 o-sträckor om ~30 km
Tisdag 20 oktober klockan 21.00
Anders 0104-58 84 83

etapp 5 l lördag 7 november

MK Orion

samlingsplats
bankommité
tävlingsledare
bana UH
bana MSO

anmälan senast
upplysningar

8

STARTAVGIFT

Församlingsgården, Knutby
Åke Andersson, Stig Lindström,
Daniel & Lars Mörnborg, Mattias Janzon
Stig Lindström
Totalt ~40 km • 4 o-sträckor om ~30 km
Totalt ~43 km • 4 o-sträckor om ~34 km
MSO-bana C+B & A, B-klass ingår i Upplandsserien. Startavgift enligt gängse MSOnivå, se separat inbjudan.

300
KRONOR PER

SERIEETAPP
200 för nybörjare

Tisdag 3 november klockan 21.00

bilo.homeunix.org

Stig 0762-13 01 80

anmälan till etapperna | via Bilo Syd:s hemsida www.bil-o.se
första start | fredagar klockan 19.30 lördagar 18.00
l

tidtagning | sker med Sportident – tag gärna med egen Sportident-pinne, SI-5, 6, 9 fungerar.

Bilorientering
Inbjudan till 48:e årliga Uppländska Biloserien.
Välkomna önskar organisationskommitéerna!

Samordnare Sölve Eklund, Rundvägen 53, 747 32 Alunda.
Telefon 0767-93 98 19, solve.eklund@me.com

Sportident Används för tidtagning. Det åligger den tävlande att
tömma SI-pinnen på gamla stämplingar innan start!

Tävlingsledare AMK Anders S. Karlsson, Petterslundsgatan 20B,
753 28 Uppsala. Telefon 0104-58 84 83. MKO Stig Lindström,
Elmsta udde 35B, 764 31 Väddö. Telefon 0762-13 01 80. MKR
Lars Karlsson, Teknikvägen 9, 186 32 Vallentuna. Telefon 076013 02 02 • RMK Sölve Eklund, Rundvägen 53, 747 32 Alunda.
Telefon 0767-93 98 19. SRC Lars-Erik Hoverberg, Ekilla gårdsväg 54 – 1tr, 195 33 Märsta. Telefon 0706-76 51 29.

Startordning Först A- B- samt C-kartläsare. Prova Bilsport/nybörjare startar normalt sett sist i startfältet. MSO-klasser startar enligt
senare inbjudan/PM – normalt sett bäst SM-seedad först osv.

Domarkommité Lars-Erik Hoverberg, Ekilla gårdsväg 54 – 1tr,
195 33 Märsta. Telefon 0706-76 51 29 Lennart Ottosson, Puckvägen 11, 740 30 Björklinge.

Anmälningsavgift 300 SEK/etapp, inklusive kartor. Avgiften erlägges på plats i samband med anmälan tävlingsdagen. Prova
Bilsport utom tävlan 200 SEK/etapp. MSO-banor kostar enligt
gängse nivåer.

l

l

l

l

Tillåtna fordon Enligt Vägtrafikförordningen.
Start och målplats Se etappinfo. Fredagsetapper första start klockan 19.30 – lördagsetapper klockan 18:00. Startmellanrum två minuter. Flytande starttid tillämpas, varför du bör vara startberedd
minst 15 minuter före ordinarie starttid.
Bilorienteringarnas art Nationell Bil-O enligt distriktsnivå typ A
numrerade kontroller i oordning för PB & C-klass; Nationell typ
B onumrerade kontroller för B-klass – på allmänna och enskilda
vägar av god beskaffenhet. Medelhastighet är 40km/timme.
Klasser Bilorienteringarna är öppna för licensierade B-, C-kartläsare med giltig licens som tävlar om seriepoäng i respektive klass.
Totala nybörjare kan delta i Prova Bilsport med den vanliga bruksbilen – utan reglerad tidstagning och utom serietävlan (kräver ej
klubblicens). A-kartläsare utom serietävlan. ProvaBilsportbanlängden är kortare än B-, C-bana och har extra markeringar i körordern för att hjälpa er att komma igång med bilorientering. Se
separat inbjudan till de etapper som även ingår i den Mellansvenska
O-serien, MSO.
l

l

l

l

Deltagarantal Maximalt 60 ekipage + Prova Bilsport.
Anmälan Sker på webbsidan www.bil-o.se under rubriken Tävlingar/anmälan.
l

l

Respittid 120 minuter på respektive etapp. Tiden kan förlängas
med domarnas tillstånd. I övrigt se eventuellt PM.
l

Besiktning I anslutning till samlingsplatsen senast 30 minuter före
start. Besiktning sker före anmälan.
Avlysning Etapperna kan avlysas om inte minst tio ekipage har anmält sig vid anmälningstidens utgång, eller på grund av domarna
godkänd anledning.
Försäkringar Försäkring enligt respektive försäkringsbolag. Se G6
i regelboken.
Resultat Preliminär resultatlista anslås vid målet. Definitiva resultatlistor och serietabell publiceras på den officiella webbsidan. Särskillning enligt 1) bästa resultat 2) sista inbördes möte
3) senaste resultat.
l

l

Prisutdelning Pris utdelas till 1/3 i B- och C-klassen efter slutgiltliga serietabellen. Resultat räknas från fyra av fem körda etapper.
Vid eventuellt inställd etapp tre av fyra osv. Prisutdelning sker för
hela serien i samband med den första etappens genomförande vid
nästa års serie. För fjolårets serie sker prisutdelning således vid årets
första deltävling.
l

Licenser För utom nationell licens, kan man även använda debutlicens som du söker via din motorklubb/SBF till ett lägre pris än
nationell C-licens. En debutlicens ger ej poäng vid eventuellt deltagande i DM- eller SM-tävling. För serien kan även enkel licens
eller engångslicens lösas via Bilsport online. Det finns även prova
bilsport-licens som även kan lösas vid startplatsen och som gäller
endast vid en tävling. Har du nationell licens i en annan SBF-gren
så gäller även denna licens. www.sbf.se/info/licenser/
l

l

l

Ansvar Allt deltagande i etapperna sker på den deltagandes egen
risk. UBF, SBF, Almunge MK, MK Orion, MK Rimo, Rasbo MK,
Sigtuna RC, tävlingsledningarna och funktionärer samt markägare
frånsäger sig allt ansvar för under etapperna inträffade skador,
olycksfall eller dylikt. Förlorad Sportidentpinne ersätts av den
tävlande.
l

Körorder Rutindelade i skala 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000,
1:15.000, 1:20.000, 1:25.000, 1:50.000 kan förekomma. Kontrollerna är numrerade i körordern för Prova bilsport-kartläsare för att
enklare komma igång med orienteringen. Är det för enkel orientering med numreringen i körordern är det dax för uppklassning!

Nybörjargenomgång och enklare kartläsningskurs Genomförs
före varje etapp vid startplatsen och är obligatorisk för Prova Bilsport
(nybörjare och förstagången-ekipage). Genomgången sker normalt
sett 45 minuter innan första start. Eventuell genomgång och uppföljning efter genomförd etapp anordnas efter målgång.
l

Passagerare Detta finns beskrivet i Bil-o reglementet kapitel 1.2;
”Vid tävlingar som ej gäller NEZ, SM eller DM får passagerare medfölja i utbildningssyfte. Sådan passagerare ska vara passiv och ej delta
i tävlingens genomförande.” Passagerare är tillåtet att ha med sig om
passageraren har licens.

Webbsida bilo.homeunix.org
Frågor? Ring Jesper 0707-91 46 88.
Presskontakt Jesper Eklund 0707-91 46 88.
Välkomna önskar organisationskommitéerna!

