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PM 1, Slutinstruktion Regularity 
 

Välkomna till Alingsås och MölndalsTrippen 

Startnummer Ert startnummer framgår av bifogad startlista 

Samlingsplats är Hjortgården, Sandbergsvägen 14, Alingsås 

Kärrparkering finns på anvisad plats. Se bifogad översiktsskiss 

Besiktning kl. 07.30 – 08.30 och skall göras innan anmälan. Se bifogad översiktsskiss 

Anmälan i Hjortgården från kl. 07.30. Se bifogad översiktsskiss 

Förargenomgång hålls i Hjortgården med början kl. 08.45. Obligatorisk närvaro!! 

Officiell anslagstavla finns i anslutning till sekretariatet 

Domare Jonas Öhman och Carlingvar Blom 

Första start sker kl.09.30 flytande start tillämpas. Startmellanrum 2 min. 

Start och Mål, Etapp1 och Etapp2 vid Börjessons Bil. Pilad väg från och till Hjortgården 

Tidkort Etapp1 lämnas in till sekretariatet vid lunchuppehållet i Hjortgården 

Lunchuppehåll 45 min. Mer information ang. starttid Etapp2 vid förargenomgången. 

Tidkort Etapp2 och Starttid Etapp2 erhålles vid inlämnandet av Tidkort Etapp1 

ProvaPå kör enbart Etapp1 

Tävlingstid Tävlingsklocka finns i anmälan 

Kalibreringssträcka bifogas med detta PM. 

Tävlingsbanans längd: Totalt ca 23 mil varav ca 12 mil är tävlingssträckor. 

Banan: Innehåller 10 st. regularitysträckor och 2 st. Färdighetsprov/Förarprov varav en (1) med oriente-

ringskaraktär, en körs i grusgrop och en körs på Folkracebana. Alla vägar är av god beskaffenhet. Regu-

laritysträckorna på asfalt och grus, Färdighetsprov/Förarprov på grus. 

GPS-tidtagning: Vi använder GPS-tidtagning i alla kontroller, även i TK och Färdighets-

prov/Förarprov. Bifogar instruktioner vid Ankomst TK. Plomberade GPS-telefoner utdelas vid förarge-

nomgången. 

Tävlingsupplägg: Hela tävlingen körs efter Roadbook. Ett (1) Färdighetsprov/Förarprov är av oriente-

ringskaraktär och innehåller PK(passerkontroller) som skall skivas in på Tidkortet av tävlande. Ett (1) 

förarprov körs efter kartskiss och innehåller inga PK. Instruktioner framgår i Roadbook. Snabbare tid än 

idealtid på Färdighetsprov/Förarprov ger ingen prickbelastning. Idealtid finns noterat i Roadbook. Lång-



sammare tid på Färdighetsprov/Förarprov ger prickbelastning med 0,2 prick/sekund. Prickbelastning 10 

sekunder för missad eller felnoterad PK. Bemannade och obemannade TK förekommer. 

Hastigheter: Hastigheterna 50, 45, 40 och 30 km/h används på regularitysträckorna. Hastighetstabeller 

50, 45, 40 och 30 km/h bifogas i startkuverten. 

Bensin finns i anslutning till infarten till Hjortgården från E20 

Tävlingen tar ca 7,5 timmar att genomföra. 

Välkomna 

Tävlingsledningen 

Mölndals Bilsportklubb 


