
PM 0 Regularitytävlingen  SBOK-rundan  2012-09-01.

Besiktning: Vid ankomst till samlingsplatsen sker först en besiktning av bilen och start-
nummer anbringas på båda sidor av bilen. Kontroll görs av ev. extra-
monterad tripp, så att fordonet placeras i rätt tävlingsklass.

Anmälan: Efter godkänd besiktning i klubbhuset, där kontrolleras körkort och licenser.

Licenser: Både förare och kartläsare skall ha giltig licens. Saknas SBF-licens, 
Nationell Rallylicens, Nationell- eller debutlicens för Bilorientering, Racing
och Rallycross, kan en PR-lic.(engångs för 100 kr) köpas vid anmälan.

Tidtagning: Ställ er klocka noggrant enligt tävlingstiden, finns vid anmälan.

Start: Sker i klubbhuset. 10 minuter före din starttid får du körorder för etappen.
Flytande starttid, du ska vara beredd att starta upp till 20 min. före ang. tid.
Körordern är en road-book där medelhastigheten är 40 km/h om inte annat
anges. När ändring sker står det "30 km/h börjar!", resp. "50 km/h börjar!".
I första kolumnen anges totalmått från starten på Reg.sträckan i km, (tex 2,45)
Nästa kolumn anger delmått från förra angivelsen/våningen i km (tex 0,45).
Tredje kolumnen anger totalmått i km från förra ändringen av hastighet.
Sedan visas skiss på hur du ska köra i vägskälet och eventuell hjälptext. 
På din STARTTID startar du själv från startlinjen som är vid utfartsgrinden.

Reg.sträcka: Börjar direkt efter startlinjen =            Därefter är det bara att följa Road-
booken och hålla angivna medelastigheter till målet på Reg.sträckan =
Ideala körtiden på sträckan, inkl. trp.finns angiven på respektive körorder. 
På Reg.sträckans första kilometer på  finns inga hemliga TKn, men sedan
kan de finnas någonstans längs sträckan. Hemlig TK anges inte i naturen.
TK-funktionär läser av passertiden på fix punkt och ev. prickbelastning sker
från starttiden på sträckan. Finns det flera HTK på samma sträcka räknas
tiden till varje från starten på Reg.sträckan. När ni passerat mållinjen =
kör ni fram till nästa startlinje =           Där startar ni själva på er starttid som
är starttiden på första Reg.sträckan på etappen + idealtider enl. skissen
nedan, tidkortet och roadbooken. Flera Reg.sträckor följer efter varandra
och avslutas med en transport till en kort paus vid samlingsplatsen, innan
Etapp 2 startar på samma sätt som Etapp 1 gjorde.

Passerkontr.: PK, kan finnas i vissa av angivelserna/våningarna i roadbooken som kontroll
att rätt väg körs. Kod-bokstav noteras i tur och ordning på ditt tidkort när de
passeras. Skriv tydliga kod-bokstäver. (A, H, I, K, M, N, O, P, S, T, V eller Z).
PK är vänstermarkerad med blå skylt med eller utan SBOK-logga. Se ex.

Transportstr.: Kan följa direkt efter en Regularitysträcka. Den körs på samma sätt
enligt Road-book, dock finns här inga HTK eller PK.

Klubbhus Startlinje Reg.1 trp.   Reg.2 trp.   Reg.3           trp.

TK0             HTK1   HTK2 HTK3 HTK4                    TK1
       ~150 m        ~ 100 m        ~ 100 m                            ~ x km

       10 min

        Starttid Idealtid 1 Idealtid 2     Idealtid 3

3.0 Lycka till och fråga gärna om något är oklart. KW12


