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Uddevalla Cityrace - 20170923 
 

Slutinstruktion 
 

  
 Välkommen till Uddevalla Cityrace! 
  

Vi hoppas att ni alla skall trivas på vårt evenemang, vi jobbar på så mycket vi orkar för att 
täcka alla luckor och frågetecken, det är första gången vi arrangerar något lite större. Vi har 
också ett gott samarbete med Uddevalla Kommun och Destination Uddevalla, vilket vi är 
tacksamma för.  
 
Vi samarrangerar med tre andra klubbar, Orust Bilsportklubb, Dals Motorklubb och 
Bohusläns Motorklubb Uddevalla (BMK Uddevalla). 
 
Nästa år, 2018, har vi bokat 21 juli som tävlingsdatum, ni är alla välkomna då. 
 
En fras som används då och då: om du inte är nöjd med arrangemanget i år – tala om det för 
oss. Är du nöjd och trivs – tala om det för alla andra. 
 
 
Så till lite information: 
 
Vi kommer att pila in till anmälan och besiktning från E6 och Rv 44 (österifrån). Pilarna är 
orange med tilläggsskylt ”Anm. Bes.”. 
Det är också skyltat från besiktningen till serviceplatsen, där du också parkerar din biltrailer 
på en separat yta. 
 
Det finns PR-licenser att köpa i anmälan för den som behöver det, kostnad 300.- per licens. 
Tag med någon sorts legitimation för den som skall stå på PR-licensen. 
 
Ha med dig ifylld mekanikeranmälan när du kommer till anmälan, det underlättar för alla 
tidsmässigt. 
 
Vi vill att du är på Kungstorget ca 30 minuter före din preliminära starttid, kör efter 
roadbooken. Det tar ca 10 min att åka från serviceplatsen till Kungstorget. 
 
De nya reglerna talar om att du, när du åker asfalt, inte behöver ha stänkskydd. Om du vill 
kan du alltså ta bort dom. 
 

VÄND ! 



Banan består av en SS och tre SP. Banan körs i två varv med ett serviceuppehåll emellan. 
 
SS:en är uppbyggd som en normal SS, med start på hel minut och flygande mål. 
 
Två av våra SP har skilda start- och målplatser för att få lite mer flyt i tävlingen. 
 
Den sista SP:n är på grund av platsbrist uppbyggd som en normal SP, med start i målgården 
på sedvanligt sätt. 
 
Allt detta kommer ni att se vid genomkörningen på lördag morgon. Vi kommer att ha 
funktionärer på plats som i en startlista prickar av de som kör igenom de olika sträckorna. 
 
 
Vi kommer vid målgång på SP4 att plocka in tidkortet för att föra in tiderna i 
resultatgivningen. 
Ni får det åter vid omstart för varv 2 på Kungstorget. 
 
 
 
 
Väl mött i Uddevalla! 

 

MK Trophy. 


