Reviderad inbjudan:
På grund av vintertid har vissa tider tidigarelagts.

Tilläggsregler för bilorienteringen

O-TUREN lördag 11 nov 2017
Ingår i Bil-O Syd serien

Mölndals Bilsportklubb inbjuder till bilorienteringstävlingen O-TUREN. Tävlingen anordnas enligt
Svenska Bilsportförbundets (SBF:s) tävlingsbestämmelser och dessa tilläggsregler samt ev.
tillkommande PM.
Organisations-

Kurt Fredrixon, tävlingsledare, mobil 0705-590890, kurt.fredrixon@gmail.com

kommitté:

Mathias Fredrixon, banläggare och bitr tävlingsledare, mobil 0705-191806
Krister Karlsson, sekretariatschef, mobil 0707-909657
Teknisk chef: Martin Mossberg mobil 0735-412123
Miljöansvarig: Alf Claesson, mobil 0702-359001

Domare:

Inge Mattsson, Falköping, mobil 0702-812690

Start/målplats:

Hjortgården i Alingsås. Vägvisning från E20 vid Circle-K.
Koordinater 57.92603, 12.56385 (WGS84 DD).

Tävlingsform:

Bilorientering typ B, dvs banorna har onumrerade kontroller med
vänstermarkering för passer- och informationskontroller (PK och IK).
Ej genomkörbara IK kan förekomma.

Bana Lång:

C:a 6 mil O-sträckor fördelade på preliminärt 8 O-sträckor. C:a 3 mil
transportsträckor. Typiska bil-O vägar av varierande kvalitet.
Första start kl 16.30. Ljusförhållanden: Mörker.

Bana Kort:

C:a 4,5 mil O-sträckor fördelade på preliminärt 6 O-sträckor. C:a 3 mil
transportsträckor. Bra vägar. Ljusförhållanden: Mörker.
Första start 30 min efter sista bil på bana Lång.

Bana Pb:

Enkel bilorientering för dig som vill prova på Bil-O. Endast bra vägar –
roliga grusvägar blandat med asfaltvägar. C:a 3 mil orienteringssträckor
samt c:a 3 mil transportsträckor.
Ljusförhållanden: Dagsljus – skymning/mörker
Samling mellan 14.00 – 15.00. Efter genomgång sker start.

Licenser:

Krävs av alla förare och kartläsare, även på bana Pb. Prova-på-licens för 150 kr
kan lösas på startplatsen.

Utrustning:

Förbjuden utrustning (gäller alla): Eventuell kartfunktion i trippmätare eller

GPS-mottagare får inte användas under tävling. Mobiltelefon ska vara
avstängd och får endast användas i nödsituation.
Utrustning för övrigt enligt SBF Bil-O 8.5.1. Två varningstrianglar och
förbandsutrustning typ förbandskudde, reflexvästar.
Besiktning:

Besiktning före incheckning.

Anmälan:

Arrangören tillhanda senast måndag 2017-11-06. Enklast via anmälningslänken på
www.bil-o.se. Klicka på Tävlingar/Anmälan.
Efteranmälan på mail till kurt.fredrixon@gmail.com.

Direktanmälan Pb:

Kan ske på tävlingsplatsen för bana Pb tävlingsdagen mellan kl 14.00 – 15.00.

Startavgifter:

Betalas i samband med incheckning. Bana Pb = 100 kr, Bana Kort = 400 kr, Bana
Lång = 550 kr. Efteranmälan Bana Kort och Bana Lång tillägg 100 kr.

Startordning:

Enligt reglerna för Bil-O Syd är startordningen på bana Lång: C+B, A.

Tidtagning:

Tidtagning med SportIdent, på samtliga sträckor. Tag med pinne, annars lånar vi
ut. Borttappad pinne debiteras med 400:-.

Servering:

Enklare servering finns.

Försäkringar:

Enligt G5, dvs enligt resp försäkringsbolag.

Avlysning:

Tävlingsledaren förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen vid force majeure eller
av annan godkänd anledning. Anmälda ekipage kontaktas om så blir fallet.

Ansvar:

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska
Bilsportförbundet, arrangören (Mölndals Bilsportklubb) eller funktionär kan
således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under
tävlingen drabbar deltagaren.

PUL:

PersonUppgiftsLagen: Genom deltagares anmälan godkännes att deltagares namn
får publiceras i start- och resultatlistor på internet.

Internet:

Anmälda ekipage, startlista och PM finns på www.bil-o.se under fliken
”Tävlingar/Anmälan”. Information finns också på klubbens hemsida
http://idrottonline.se/MolndalsBilsportklubb-Bilsport

VÄLKOMNA ÖNSKAR MÖLNDALS BILSPORTKLUBB

