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     Bulletin 1 

 

Västerås MS hälsar dig och ditt team Välkomna till årets final i Rally-Sprint grus. 

 

Administrativ incheckning  Kommer att ske vi infaren till depån på Västerås Motorstadion. Där 
    kommer ni att erhålla samtliga handlingar, som program/karta och 
    entréband för förare, kartläsare samt två mekaniker. Övriga erlägger 
    100 kr i entré. 

Medförsäkran   Var vänlig och fyll i en mekaniker anmälan enligt länk:  
    
 https://www.sbf.se/vartforbund/Dokumentbank/forsakringochskadeanmalan/ 

    som lämnas vid den administrativa incheckningen. 

 

     

Tidplan    Första start är från TK 0 i depån 10.00 för en kort transport inom 
    området till SS1 för första bil. 11.00 ”nytt” varv från samma TK 0. 
    Innan tredje vändan kommer det att bli en lite längre lunch paus. 
    Tredje vändan beräknas starta 12.30 och fjärde och sista vändan 
    13.30. Detaljerad tidplan finns på den officiella anslagstavlan  
    underfredagskvällen. Från 15.00 den 7 Okt. kommer sträckan att 
    vara pilad/bandad för rekognosering till fots eller via cykel. 

 

Däck    De förare som vill tävla med Avon/Cooper ACB11 i tävlingen ska se 
    till så tekniker på tävlingen tilläggs märker däcken senast en timme 
    före sin starttid (samma tid som däcklistan ska vara inlämnad).  
    Orsaken är att ACB11 ofta är märkta med olika FIA-nummer på de 
    olika sidorna på däcken. 

 

Kärrparkering   Kommer att vara i depån vid din service plats.  

 

  



 

 

 

 

Genomförande   Förare som ej startar i sin nummerföljd utan tävlingslednings  
    tillstånd kan bestraffas med 10 sek tillägg. Max tid på sträckan är 10 
    min. Skulle man bryta på SS1 eller SS2 kommer man att kunna få 
    starta om till SS3 efter lunchuppehållet. I lunchuppehållet kommer 
    det att finna möjlighet till bogser/lyft hjälp från sträckan till depån 
    för ev. reparation inför SS3. Kommer man att bryta meddela  
    sekretariatet. Inga tidkort kommer att finnas. Sträcktiderna kommer 
    att finnas tillgängliga digitalt direkt efter målgång.  

 

Stopp bil   Kommer inte att finnas vid målgång. Uppbromsning sträckan är ca 
    150 meter innan ni åker i ”gå” fart till din serviceplats i depån. 

 

Officiell anslagstavla  Finns i depån vid det ”lilla” torget bredvid speakertornet. 

 

Prova på licens 
för kartläsare   Köps via appen ”Svensk Bilsport”. Kartläsare får bytas mellan  
    sträckorna. Dock får ej kartläsare åka med olika ekipage under  
    tävlingen. Obs! Tänk på  att det kan vara dålig  mobiltäckning på  
    tävlingsplatsen.  
    Vi kommer att tillåta att byta kartläsare mellan omgångarna. Alla 
    deltagare i ekipaget under omgångarna skall närvara vid den  
    administrativa incheckningen. 

 

Varmt Välkomna till RallyXplosion 2022 

Tävlingsledningen  

 

 

 

 

 


