
                     

                                                     

     

 

BULLETIN 1                           

Välkommen till Millebygden och Bilam Mästarmötet Grus – SM 

All verksamhet som HQ, start, mål, besiktning och serviceplats är på Millebygden. 

Se bifogade kartor och det kommer att vara pilat från Älmhult 

Inga släpar får tas med in på serviceplatsen 

Släpvagnsparkeringen är det pilat till. 

Starttider på SS (startnr.1) 

SS 1 är klockan 14.00 

SS 2 är klockan 15.00 

SS 3 är klockan 16.00 

Tävlande ska var uppställda i startordning 10 minuter innan sin preliminära starttid. 

Flytande starttid tillämpas. Du bevakar själv din startposition till START.  

I bifogad startlista kan du se ditt startnummer. 

Vid försenad start bestraffas det med ett tillägg på 60 sek/min enligt RY 7.2 

Startordningen ska hållas genom hela tävlingen. 

Maxtid per omgång / sträcka 15 minuter 

Startmetod sker med nedräknande klocka, startmellanrum 1 minut. 

Tävlingen körs efter karta, roadbook finns ej. 

Rekognoseringen får endast ske med standard eller servicebil (ej tävlingsbil) 

Max 50 km/tim. 

Sträckan rekas enligt följande  

Startnummer 1 – 15 klockan 10,00 – 11,00. 

Startnummer 16 - 30 klockan 11,00 – 12,00. 

Startnummer 31 - klockan 12,00 – 13,00.  

Sträckan får rekas 2 gånger, (samma sträcka körs 3 gånger). 

GPS 56.601258, 14.055253 

Överträdelse av maxtid bestraffas enligt RY 14.5 vilket är Uteslutning 



                     

                                                     

 

 

 

Tidkort kommer inte att användas utan all inrapportering till resultatgivningen sker via dator, platta 

eller telefon. För backup-tidtagning finns två parallella system vilket gör det säkrare för tidtagningen 

Efter SS 3 ska tävlingsbilarna in i Parc Fermé, följ funktionärs anvisning. 

Officiell anslagstavla finns på Sportity (ladda ner appen). Log in: Grus 

 Det kommer att finnas 2 uppsättningar av de små siffrorna i anmälningskuvertet. Den ena 

uppsättningen ska sitta på höger sida i framruta på tävlingsbilen och den andra ska sitta på höger 

sida i framrutan på rek bilen. 

BESIKTNING/SERVICEPLATS: 

Förbered Däcklistan (hemma om det går) och lämna den i Anmälan  

Tänk på att ta med underlägg till pallbockarna. 

Till Besiktning ska bilen stå på pallbockar med hjulen av och 1 förare eller mekaniker ska närvara vid 

besiktningen. 

Personlig utrustning ska vara framplockad och placerad på bilens tak. 

Förseglingstrådar ska vara fördragna för Pop-off ventil samt vid turboplombering 

Tänk även på att det ska finnas en heltäckande tät presenning under tävlingsbilen. Som det står i 

reglerna att den ”Gott och väl ska täcka marken under bilen” 

Vid teknisk efterkontroll sker prisutdelningen efter preliminär resultatlista 

Vagnboken kommer efter besiktningen att finnas i anslutningen till slutmålet 

Eventuella önskemål om Serviceplats (tex. två team jämte varandra) meddelas detta till 

almhultsmotorklubb@telia.com senast onsdagen den 6 juli 

Det finns hamburgare, korv, dricka, kaffe och fika att köpa på plats. 

Toaletter finns utplacerade på olika ställen så var så vänlig och använd dem, inte i skog eller mark. 
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För information kontakta 

Tävlingsledare        Fredrik Johansson      070 - 654 51 17 

Förar kontakt         Mikael Johansson       070 - 515 92 29 

Besiktning               Markus Svensson       070 - 642 39 57 

 

Välkomna till Bilam Mästarmötet Grus -SM i Millebygden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


