PM nr 1 och startbekräftelse
Offerdals MK hälsar Er välkommen till
Åre Uphill Race 2014
Vi har mottagit er anmälan och ni har fått startnummer enligt bifogad startlista.
Anmälan och besiktning, start, service, och Mål förlagd till Holiday Club Åre

Följande tider gäller:
Anmälan
Besiktning
Mastervarv / Genomkörning
Första start träningsåk
Första start SS 1

lördag
lördag
lördag
lördag
lördag

16/8
16/8
16/8
16/8
16/8

kl. 09:00 –11:00
kl. 09:00 – 11:00
kl. 13:00
kl. 14.00
ca. kl. 14:45

Tävling
Länsstyrelsens tillståndsnummer: Dnr. 258-3185-14 Ban licens MNBF03-14 B BE
MNB tillståndsnummer : PM 2
Tävlingen körs som Backtävling. Ett åk som träning sedan 3 åk där sammanlagda tiden räknas.
Flytande start tillämpas, 1 min startmellanrum.
Tävlingens längd är totalt 12 km varav 3,9 km SS uppdelat på 3 st. SS.
En sträcka körs 3ggr.
Max tid är 10 min för varje SS. Servicen mellan varv 1, 2 och 3 är ca.15 min.
Dom som delar bil, startar den med lägsta nr. först i startfältet och sedan bilar med vagnbok därefter
nedsläpp av dom och sedan startar resten av startfältet. Samma procedur alla 4 åken.

Ändring
Säkerhetschef
Teknisk kontrollant

Bernt Andersson
Lars Erik Söderström

010-452 02 57
070-260 45 18

Mastervarv / Genomkörning
Max 30 km/t
Några regler för mastervarv /genomkörning av backen Kl. 13:00
Eftersom avlysningen av backen börjar kl.14:00 så måste genomkörningen ske med
standardbil.
Under tiden kl.13:00-14:00 har löpare i Skutan runt företräde vid passagen 235 m från start
markerad vakt 3.
.
Tävlingsledning har möjlighet att neka start till den som bryter mot dessa regler.

Trailerparkeringen
Rallyklasserna vid anvisad plats vid Holiday Club
Klass bilar med vagnbok i depån vid start

Bensin
Tankningsmöjligheter finns i Åre

Mat
Lunch och middag serveras på Holiday Club
Välkommen till trevlig rallydag iÅre
Offerdals MK / Organisationskommittén
Innehåll i Startbekräftelsen
 Tävlingsinbjudan
 PM nr 1, tillika Startbekräftelse (detta blad)
 Startlista
 Förteckning servicepersonal som ska lämnas i Anmälan

