
   

PM 1            
BOCKSTENSJAKTEN 2017-05-06

Mölndals Bilsportklubb hälsar er välkomna till Bockstensjakten 2017. Här följer några kompletteringar till inbjudan.

Start/målplats: Gällareds bygdegård, ca 9 km SO om Ullared. Ligger utmed länsväg 153.

Besiktning, utrustning: Besiktning före incheckning.  Mobiltelefon ska vara avstängd och får endast användas i 
nödsituation. Reflexvästar.

Bensin etc: Finns bla i Ullared.

Notera TK: Var vänlig notera de TK som passeras i kontrollkortet(tidkortet).

Bana Lång: 60 km fördelat på 8 O-sträckor och 24 km transportsträckor. Tidtagning på samtliga 
sträckor.  Första start kl 20.00. Flytande starttider. Medelhastigheter räknat efter 40 km/tim. 
Respittid 180 min.

Bana Kort: 48 km fördelat på  6 O-sträckor och 16 km transportsträckor. Tidtagning på samtliga sträckor. 
Första start kl 19.30. Flytande starttider. Medelhastigheter räknat efter 30 km/tim. Respittid 
120 min.

Bana Pb: Anmälan kan även ske på plats. För nybörjare och för deltagare med viss erfarenhet. 
31 km fördelat på 5 O-sträckor och 16 km transportsträckor. Tidtagning på samtliga sträckor. 
Obligatorisk genomgång kl 13.30. Besiktning och anmälan dessförinnan. Medelhastigheter 
räknat efter 25 km/tim. Start ca 14.00.  Flytande starttider. Respittid 60 min. 

Utbildning: Anmälan på plats. För nybörjare och för deltagare med ingen eller liten  erfarenhet av 
bilorientering.  Obligatorisk genomgång/utbildning med början kl 13.30. Som utbildnings-
underlag används bana Pb. Ingen tidtagning sker. Succesiv start efter genomgång/utbildning. 

Kartskalor: Kartskalorna 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000, 1:15.000, 1:20.000 samt 1:25.000 kan förekomma på 
O-sträckorna.

Servering: Enklare servering i bygdegården.

Tydliga kodbokstäver: Felnotering eller oläslig kodbokstav ger inget tidstillägg om noteringen kryssas med ett tydligt 
kryss i rutan på kontrollkortet och rätt kodbokstav noteras i nästa tomma ruta. 

Visa hänsyn: Var vänliga och visa hänsyn mot boende, markägare och tävlingsarrangör. Flytta inte  
gruset i kurvor och vägskäl. Kör alltid försiktigt (Max 30 km/tim) när ni passerar           
genom gårdar och nära förbi bostadshus. 

Damm: På grund av den torra väderleken kan det damma kraftigt. Dämpa farten främst förbi 
gårdar.                               
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