BILATHLON 2018
Offerdals motorklubb bjuder in till bilathlon
Lördagen den 27 oktober.
Tävlingsarrangör: Offerdals Motorklubb, Rise 465, 835 98 Offerdal.
Tävlingsplats: Offerdals Motorstadion
Org.kom: Simone Råsmyhr, Kjell Eriksson, Pär Nilsson
Tävlingsledare: Simone Råsmyhr
Säkerhetschef: Pär Nilsson
Miljöchef: Kjell Eriksson

070-6213885
070-3264657
076-1146613

Tävlingsform: Varje förare i laget ska köra 2 varv med diverse hinder på c:a 1 km slinga.
Sedan skall varje förare skjuta 1 serie med 5 skott för att sedan passa över till nästa förare.
10 sekunders tillägg vid bom. Varven räknas i poäng där varje sekund är 1 poäng sedan utses
vinnare efter antal minst poäng.
Tidsplan:
9.30–10.00 Anmälan.
10.15 OBLIGATORISKT förarsammanträde (vid klubbhuset)
10.30 Inskjutning
ca. 11.00 Start i lottad ordning
ca. 14.00 Målgång
Fordon: Bil tillhandahåller arrangören.
Deltagare: 3 förare, minst 1 dam i varje lag. Minst 4 lag och max 6 lag, 2 reserv lag om något
lag skulle få förhinder. Samtliga förare SKALL inneha giltig tävlingslicens utfärdad av SBF
(dock ej radiostyrd bilsport eller virtuell bilsport) Bilsportlicens ”Enkel” utfärdas på plats och
denna gäller som försäkring.

Startmetod: Grönljus. Startordning lottas i förväg.
Tävlingsavgift: Tävlingsavgiften är sponsrad av Landöns Åkeri
”Enkel” 200:-/per förare
Anmälan: Anmälan sker på mail: simone.rasmyhr@hotmail.com senast söndag den 14
oktober.
Anmälan skall bestå av:
Lagnamn
Lagmedlemmar
Kontaktperson/Lagledare
Mobilnummer och mailadress
Kontrollera att ni får svar på anmälan.
Startbekräftelse får ni på mail.
Återbud / upplysningar: Simone Råsmyhr 070-6213885 Kjell Eriksson 076-1146613
Avlysning: Tävlingsledningen förbehåller sig rätten avlysa tävlingen om ej minst 4 lag har
anmält sig vid anmälningstidens utgång.
Priser: Hederspriser till de 3 främsta.
Ansvar: Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska
Bilsportförbundet (SBF), Distriktet (SDF) arrangör eller funktionär kan således inte utan
vållande göras ansvariga för person- och sakskador som under tävling drabbar deltagaren.
Övrigt: Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att
vederbörandes person uppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att
Offerdals Motorklubb inom ramen för sin verksamhet oavsett mediaform, offentliggör
namnuppgifterna.
Läs gärna igenom gällande tävlingsregler så du är väl uppdaterad.
Vi kommer att ha vår servering öppen hela dagen.
Swish

Offerdals Motorklubb hälsar er varmt välkomna

