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  Hjärtligt välkomna till Södertörns BOK’s Bilorienteringstävling.

Ni ansvarar själva att ni får rätt körorder för den bana som ni åker med rätt antal sidor.

Körordrarna är märkta L (Långa),  K (Korta), respektive P (Prova). Flytande starttider 

Bana: Långa Korta Prova Bil-O
Startar: kl 18.00 därefter och sist
Längd: O-str 52 km / 8 sträckor. 36 km / 6 sträckor. 22 km / 3 sträckor.

Längd: Trp 20 km. 21 km. 2 km

OK/PK/IK: < 90 st + TK. < 65 st + TK. < 30 st

Respittid: 180 min 120 min max 3 timmar

Kartskalor: 1:2 000E, 1:5 000, 1:10 000, 1:15 000, 1:25 000 och 1:50 000.

Tillståndnr: StBF14#65.

SPORTIDENT. Du som har egen Sportident-pinne får gärna ta med och använda den.

Licenser: Förutom nationell licens, debutlicens, enkel licens eller engångslicens, kan lösas

via Bilsport online. Även prova bilsport-licens som kan lösas vid startplatsen gäller vid

en tävling. Har du nationell licens i en annan SBF-gren så gäller även denna licens. 

Möte hålls vid klubbhuset kl 17.30. Då ges även information om Sportidentsystemet.

Se även PM om Sportident. Ev. möten på tävlingsbanan anges först då mötet inträffar

Hjälppilning kan förekomma utan angivande i körordern. Möte kan förekomma på 

större vägar och i vägskäl utan angivande i körordern.

Vägrätnings, infart/utfart, räknas som karträtt inom 25 m, Kör befintliga vägar.

Bensin finns inte vid samlingsplatsen. Tanka innan ni kommer till Härad! 

Servering finns, besiktning och anmälan öppnar kl 16.30. Besiktiga bilen före anmälan.

Parkering av biltransportsläp och tävlingsbilar får EJ ske på asfalterade vägar i depån.

Rallycrossbanan får inte beträdas, varken av tävlande eller publik.

PK/IK är vänstermarkerade med blå skylt med eller utan SBOK-logga. 

Vid BPK, bemannad passerkontroll, stämplar funktionären kontrollkortet inne i bilen 

Vid SPK, obem. passerkontroll, stämplar du med din Sportidentpinne, (som vid en TK).

IK består av en blå kontrollskylt med I + siffra. 

Numret hänvisar till ett IK- besked som utdelas vid TK0

och som gäller under hela tävlingen och alla banor.

Om ni bryter måste ni ringa 0152-705 77, 076-208 27 47 eller till någon annan. 

Glöm inte att återlämna ev. lånad Sportident-pinne!

Se även PM2, som utdelas vid sekretariatet.

20140927 VÄLKOMNA till SVAMPTÅGET!


