
VÅRTÅGET MSO Långa
och PM 1

April-April MSO Korta Södertörns BOK 2006-04-29

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till årets tävling !
Banor (typ A, ej i ordning): VÅRTÅGET APRIL-APRIL
Resp bana blev: MSO-Långa Korta
Längd totalt: ~5,5 mil ~3 mil
O-sträckor längd: 52,3 km 28,8 km
Antal O-sträckor: 11 st 7 st
Antal kontroller (OK/PK/IK): ~100 st ~50 st
Vi ber er observera att vissa delar av er bana kan sammanfalla med andra banor,
det innebär att det kan finnas kontroller längs vägen som ni inte ska ha eller just då.
Ni ska också kontrollera att ni får rätt körorder med rätt antal sidor vid bemannad TK.
Körorderbunten är numrerad i nedre högra hörnet. Tex 1 ( 24 ).
Samlingsplats: Härads motorstadion, ca 5 km väster Strängnäs.  Följ pilning från

E20 mot " Motorstadion ". Besiktning sker före anmälan.

Trailer-P: i depån, på höger sida innanför grindarna. (Blockera inte gamla grinden).

Starttid: Första start kl 19.30.  2 min startmellanrum med flytande starttid.
April-April STARTAR FÖRST, och efter 10 minuter avgår Vårtåget.

Startordning: April-April lottas kl 19.00, startnummer bibehålls enligt startlistan.
Vårtåget enligt startlistan, efteranmälda startar först.

Debutantmöte: Hålls kl 18.45 vid speakertornet. Passa tiden alla April-April-åkare!

Tillstånd: Stockholms Bilsportförbund nr StBF06# 06.

Bensin: till försäljning finns inte vid samlingsplatsen. Tanka i Strängnäs eller
på annat lämpligt ställe. Kolla också lampor, däck och licenser.

STOPPLIKT: Gäller ALLTID vid utfart på allmän väg även om stoppskylt saknas.

Hastighet: Av SBOK uppsatta hastighetsbegränsningsskyltar gäller till skylt
hastighetsbegränsning upphör.

Förbudstavlor: med tilläggsskylt "Gäller ej behörig trafik" och "Gäller ej tävlande" 
gäller inte tävlande på rätt väg under kvällen.

Funktionärer: och deras bilar vill inte bli nersprutade med grus och sten i kontrollen.

BPK: stämplar på tavelkortet inne i bilen. Låt hela BPK´n komma ut ur
bilen innan ni åker vidare.

SPK: Stämpelkontroll, utgörs av sportidentdosa (utan tidtagning),med blå
skylt med text SPK. Se ex vid sekretariatet. Stämpla i dosan som vid
en TK och skriv SPK, X eller ingenting i rutan, det är bara för att ni
inte ska tro att ni missat något när ni hittar nästa vanliga kontroll.
Stämpling i fel ordningsföljd i förhållande till andra SPK och TK 
prickbelastas som om kontrollen missats.

Möte: anges först då möte sker med dig själv enligt körordern. Möte kan ske
med andra ändå. Högerregeln gäller alltid !

Fortsättning följer. 1 ( 2 )  



Vårtåget / April-April     SBOK  2006-04-29       PM 1 fortsättning
Bommar: som öppnas ska ovillkorligen stängas efter passage!

FEL VÄG: skylt får absolut INTE passeras = uteslutning !

Hjälppilning: kan förekomma utan angivande i körordern.

Egenprod.kartor: Vissa grushögar har ändrat storlek och utseende sedan kartritningen.

IK-besked: utdelas tillsammans med första körordern och gäller hela tävlingen.

PK / IK: är vänstermarkerade med blå skylt med eller utan Södertörns
Bil-O Klubbs-logga. Se exempel vid sekretariatet.

Tidkontroller: är vänstermarkerade med gul skylt samt numrerade T1, T2, T3 osv.
TK-skylten är också numrerad, som övriga kontroller, i övre vänstra 
hörnet och ingår bland övriga kontroller på Tavelkortet. TK-nr är inte
utskrivet på tavelkortet, det får ni själva skriva dit när ni stämplat.
Ni kan skriva TKnr, X eller ingenting i rutan, det är bara för att ni inte
ska tro att ni missat något när ni hittar nästa vanliga kontroll.
Det är stämpeln på Sportidentpinnen som gäller. (Missad TK= 20 pr.)
Dispens har erhållits av bil-o utskottet för detta. 
Sportidentenheten har röd reflex och sitter i "fönster"-höjd på vägens
högra sida. Vissa Sportidentenheter används flera gånger och är då 
placerade i ett vägskäl så att ni kommer från olika håll till tex T2 och  
T5, stämpling sker då vid en gemensam Sportidentdosa som är 
placerad på en stolpe med Sportidentskylt strax efter angivet vägskäl.
Högerregeln gäller om flera kommer samtidigt.

Ändring på tavelk.:Skriver du fel eller otydligt, sätt ett enkelt X över bokstaven och
skriv om i samma ruta. BPK signatur får ej strykas.

Tjälskador: Förekommer pga den sena våren. Kör försiktigt så ni inte skadar er! 
Alla tjälskador är inte förvarnade!

OM DU du meddela närmaste TK eller ringa 0152-705 77, 
BRYTER 070-669 02 47 eller 070-655 42 11. Glöm inte att  
MÅSTE återlämna din Sportident pinne ! (Skicka ev.med annan tävlande).

Karta

SBOK vill framföra ett Stort Tack till SAMS, Malmby grus med flera. 2 ( 2 )  


