Kolsva MS
Inbjuder till

Guttstasnurren anordnas i full överensstämmelse
SBF:s nationella tävlingsbestämmelser samt denna inbjudan å senare PM.
Tävlingsledare;

Stefan Annala, tel.0706-151162

Biträdande tävlingsledare;

Andreas Lifh

Banläggare/Kontrollant;

Arne Hägg / Torbjörn Zetterljung

Domarordförande;

Sten Johansson Rasbo MK tel. 070 584 99 78

Biträdande banläggare;

Stefan Annala Kolsva

Teknisk chef;

Tapani Tynnälä

Miljöansvarig;

Maria Annala

Org.kommitté:

Maria Annala, Stefan Annala, Markus Ahlgren
Arne Hägg ,Tapani Tynnälä, Andreas Lifh, Per-Arne Broström.

Anmälan till;

Anmälan senast söndagen den 27/9 kl 18.00 OBS http://www.bil-o.se/
Startbekräftelsen och PM 1 skickas via den e-post adress ni har angivet

Tävlingsavgift

1100:- . Samtliga tävl.avg. Betalas tävlingsdagen. Avanmäld efter anmälningstidens
utgång 200:- Ej avanmälan deb. full startavgift

Start/Mål & Besiktning

Start och Mål Kolsva MS Klubbstuga pilat från V 250. Besiktningen öppnar kl.12:30

Tävlingsform

Bil-O Typ-A numrerad i O-ordning 6 O-sträckor på ca 3 mil Orientering och ca 3 mil transporter

Tävlingsklasser

SM

Startordning:

Enligt SM

Tidsplan

Förarmöte 13:30-13:55 första start 14:00

Prisutdelning

Hederspriser till de 3 bästa i SM Ev. särskiljning på SS1,SS2.osv. Ej uthämtade priser tillfaller
arrangören.

Resultat

Preliminär resultatlista anslås efterhand vid målplatsen,
samt publiceras under http://www.bil-o.se/

Avlysning

Tävlingen kan avlysas om inte minst 15 ekipage har anmält sig vid
anmälningstidens utgång, Force Majeure eller av domarordförande giltig
anledning.

Ansvar

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska
Bilsportförbundet, arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för
person eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren

Personuppgifter

Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att
vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att
arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna

Deltagandeantal

Max 50 startande, gallring efter anmälnings datum

Reklam:

Arrangören kommer att utnyttja de platser på bilarna som är tillåtna för arrangörsreklam

Upplysningar:

Stefan Annala, tel.0706-151162

Övrigt:

Vi har en plan angående Cov-19 , anmälan och förarmöte kommer att hållas utomhus.
Starten kommer att ske utomhus med tre minuters mellanrum, i övrigt så tänker vi på att hålla
avstånd och god handhygien.

