TV-SVÄNGEN 2 SEPTEMBER 2017
PM 1
SMK Hörby hälsar Dig, Din co-driver/kartläsare och Er service välkomna till Hörby och den 53:e
TV-Svängen.
Din startposition framgår av startlista på www.resultatservice.com.
Gör ev. komplettering av anmälningsblankett före anmälan tävlingsdagen. Blanketten lämnas vid
anmälan. Fyll även i Medförsäkrad-anmälan för Din servicepersonal och lämna även denna vid
anmälan.
Lördag 2 sep .
Lördag 2 sep .

Anmälan öppen
Besiktning:

Start nr. 301-, 901Start nr. 1-20
Start nr. 21-40
Start nr. 41-60
Start nr. 61-80
Start nr. 81-100
Start nr. 101-

Kl. 07.30 - 11.30
Kl. 07.30 - 08.00
Kl. 08.00 - 08.30
Kl. 08.30 - 09.00
Kl. 09.00 - 09.30
Kl. 09.30 - 10.00
Kl. 10.00 - 10.30
Kl. 10.30 - 11.00

Ev. efteranmälda besiktigar i den grupp där övriga i klassen besiktigar.
Parkering av släpkärror, hämtning av dokumentation före besiktning, besiktning och anmälan, se
bifogad översiktskarta. Följ pilad väg.
Besiktning är på Besikta Bilprovning, Verkstadsgatan 5. Det är inte tillåtet med servicebilar inom
vid besiktningsområdet. Till besiktningshallen äger bara 2 personer per bil tillträde.
Före du åker in till besiktning se till att hjälmar och overaller är framplockade. Nummer och ev.
arrangörsreklam skall vara påsatt före besiktning.
Anmälan, och utkvittering av tävlingshandlingar görs på HQ efter besiktning. Godkänt
besiktningsprotokoll skall uppvisas vid anmälan och utkvittering av tävlingshandlingar på HQ.
HQ och anmälan är på Hörby Lärcenter, Torgatan 15. Uppställningsplats för tävlingsbilar är på
Parktorget med närliggande gator. OBS! Inga servicebilar på uppställningsplatsen.
Förbjudet för släpar eller avlastning av tävlingsbilar vid besiktningsområdet och HQ,
avlastning skall ske vid släpvagnsparkeringen.
Serviceplats på Linderöds Idrottsplats efter SS 3. Här kommer att finnas försäljning av korv, kaffe
dricka och diverse kioskvaror. Serviceplats för frivillig service i Önneköp efter SS 5. Ingen försäljning. I
handlingarna som erhålls vid Anmälan finns karta för servicebilarnas transport mellan Linderöd och
Önneköp, som skall följas
För att få tävla om poäng i SSRC måste SSRC:s reklam finnas på tävlingsbilen. Saknar Du dekaler
går detta att få vid uthämtningen av dokument.
Obligatoriskt möte för Debutanter kl. 09.00 och Ungdomsrally kl.11.30 på HQ.
Första start är kl. 10.01 på Ryttersgatan vid Folkets Hus. Debutanter startar före kl. 10.00. Definitiv
starttid för debutanter meddelas vid det obligatoriska mötet kl. 09.00.

Flytande starttid tillämpas, startmellanrum är 1 min och Du måste själv bevaka att Du startar i rätt
ordning och på rätt minut. Ev. längre startmellanrum mellan vissa klasser meddelas i PM
tävlingsdagen.
Rätt tid finns vid starten, (Fröken Ur). Start på SS sker med ljussignal (startenhet), och tidtagning i mål
på SS sker med fotocell.
Prickbelastade hinder förekommer. Information lämnas i PM som kvitteras i Anmälan.
En del av en SS kommer att köras som varvlopp. Information om startmetod på denna SS
kommer att lämnas i PM som kvitteras i anmälan.
GPS-spårning kommer att användas på samtliga tävlingsbilar som ett led i att höja säkerheten.
Se dokument som bilaga till PM 1.
Observera reglerna i RY 8.7.7 ang. att minst 6 kg brandsläckare skall finnas på Serviceplatsen och RY
8.12.3 ang. att minst halvljus skall vara tänt på SS.

Om Du bryter tävlingen skall tidkort uppvisas för att återfå vagnboken.
I de fall besiktningspersonal bedömer det nödvändigt att kontrollera tävlingsbil som brutit tävlingen,
skall denna visas upp vid slutmålet, innan vagnboken återfås.
Prisutdelning kommer att ske tidigast 1 timme efter respektive förarklass avslutande. Pris till
Totalsegraren delas ut sist. Ej avhämtade priser tillfaller arrangören.
Kamera är tillåtet enligt TR 5:23.
Berörd Polismyndighet har medgivit dispens på SS från gällande hastighetsbegränsningar.
Respektera gällande trafikregler och hastighetsbegränsningar på transportsträckorna.
Vagnskadeförsäkringens giltighet, är enligt respektive försäkringsbolag.
SMK Hörby och TV-Svängen är certifierad av Riksidrottsförbundet inom Grön Idrott som Grönt
Arrangemang.
Om Du inte kan komma till start meddela detta via mail till lars.gren@resultatservice.se.
Tävlingsdagen endast via telefon till Bertil, 070-563 09 10.
Har du andra frågor före tävlingsdagen, kan du ringa Patrik 070-871 37 67 eller Mia 070-928 55 26
mellan kl. 18.00 - 21.00, eller skicka ett mail till info@smkhorby.se

Tävlingsdagen träffas vi från kl. 07.00 på telefon 070-871 37 67 eller 070-928 55 26.

VÄLKOMNA TILL DEN 53:e
TV-SVÄNGEN I FÖLJD.
SMK Hörby

