Rasbo MK:s

Villospåret XI

Finaler för MSO & 49:e Uppländska Höstserien
den 29:e oktober 2016
Varmt välkomna till vårt 11:e försök bland Villospår. • Denna gång som final för både Mellansvenska O-serien och för
2016 års Upplandsserie! • Bilorienteringen arrangeras enligt SBF:s nationella tävlingsreglemente, seriebestämmelserna
för MSO & Upplandsserien – samt denna inbjudan och eventuella PM.
organisationskommité
tävlingsledare
domarordförande
teknisk kontrollant
kassör
banläggare
tävlingskontrollant
säkerhet & miljö / sekreterare
start & mål
service
besiktning & incheckning

första start

bana
orienteringens art & klasser
skalor & körorder
kontroller
respittid
tidtagning

Sölve & Jesper Eklund, Kenneth Söderqvist
Sölve Eklund, 0767-93 98 19
Lars-Erik Hoverberg, Sigtuna RC, 0706-76 51 29
Kenneth Söderqvist
Lars-Erik Lindell
Sölve Eklund & Kenneth Söderqvist
Sten Johansson
Jesper Eklund
Almo BKs klubbstuga, Lunda, norr om Alunda.
i Alunda finns bensinmackar, ICA, restauranger med mera.
sker i samband med incheckning vid anmälan. Incheckning senast 30
minuter före starttid. Prova bilsportgenomgång hålls för nya ekipage klockan 17:30.
klockan 18:00, därefter tillämpas flytande starttid. Lång bana startar först
enligt MSO-reglementet, därefter kort bana C och sist PB.

lång bana ~50 km varav ~35 km orientering,
kort bana ~40 km varav ~25 km orientering.
bil-o, typ A (numrerat i oordning) för Upplandsserien C+PB/MSO kort,
typ B onumrerat för MSO A, B+C lång bana och Upplandsserien B.
1:1.000, 1:2.000, 1:2.500, 1:5.000, 1:10.000, 1:50.000 – rutindelat
TK, PK, BPK, IK samt OK.
120 minuter.
SportIdent. Rasbo MK håller med kontrollbricka. Förlorad bricka ersätts
med 400 SEK. Den tävlande ansvarar för funktionskontroll av brickan innan start, att densamma är rensad och tömd på tidigare tävlingsdata. Använd
Töm och Check-dosorna vid startplatsen!
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utrustning
försäkringar

enligt bil-o 8.5.1
enligt respektive försäkringsbolag

		
avlysning

arrangemanget kan av tävlingsledningn avlysas om mindre än 20 ekipage har
anmält sig vid anmälningstidens slut, av domaren godkänd anledning – eller
vid force majeure. Se bil-o.se för aktuell information.

ansvar

allt deltagande sker på de deltagandes egen risk. Rasbo MK, SBF, tävlingsledning, funktionärer samt markägare frånsäger sig allt ansvar för under orienteringen inträffade skador, olycksfall eller dylikt.

PUL

genom er anmälan godkänner ni all eventuell relevant publicering av namn –
samt godkänner arrangörernas behov för registerhållning av personuppgifter.

anmälan
startlista & PM
startavgift

via Bilo-syd; bil-o.se – senast 27 oktober 2016.
via bil-o.se, anslås även vid samlingsplatsen.
MSO lång bana A, B+C / Upplandsserien B 500 SEK.
MSO C-kort / Upplandsserien C 300 SEK.
Prova Bilsport 200 SEK.

		 Erläggs kontant vid anmälan på plats eller via Swish 0707-91 46 88.
resultatlista

prisutdelning MSO

upplysningar

definitiv resultatlista för MSO och Upplandsserien efter protesttidens
utgång och tävlingens avslutande. Resultatlistor och tabeller publiceras på
bil-o.se samt bilo.homeunix.org
kommer att hållas efter tävlingen. För årets innevarande serie samt tidigare
serier som ej har utdelats.
tävlingskalendern bil-o.se
Sölve 0709-97 30 92, Jesper 0707-91 46 88.

Hälsar er välkomna på bilorientering!
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