
VEDUMSMÄSTERSKAPET 
Söndagen den 8 oktober 2017. 

 

MED GENOMÅKNING AV SS. 

PM 2 
 

KULLNGS MOTORSÄLLSKAP hälsar dig och ditt team välkomna till Vedumsmästerskapet. 
Ni har erhållit startnummer enligt bifogad anmälningslista. 
 

Anmälan och Besiktning i Vedum (se bifogad karta) kl. 07:00-10:00.  
Ifylld ”Mekanikeranmälan” skall lämnas i anmälan för att få ut startkuvert. 
Bifogad enkät från Bilsport Rally & Racing lämnas i anmälan eller mailas direkt till adress längst ner på 
enkätens första sida. 
 
Kamera i bilen skall anmälas till Chefstekniker Oskar Hedén vid besiktningen, se TR5.23 Kamerafäste.  
 

Efter besiktning skall tävlingsbilarna ställas upp vid tävlingscentrat Laskegården. Där är det trångt om 
utrymme och vi ber er därför att visa hänsyn vid serviceplats och uppställningsplatsen för tävlingsbilarna 
där vi helt enkelt får samsas om utrymmet.  
Tävlande för Kullings MS parkerar sina tävlingsbilar på serviceplatsen tills starttid i huvudstart närmar sig 
och kör därefter direkt till huvudstart. 
 

FÖRSTA START KL. 10:30. DÄREFTER FLYTANDE START. 
 

GENOMÅKNING AV SS. 
Tävlingsdagen kommer genomåkning av SS 1/3 och 2/4 att vara tillåtet under tiden 07:45 – 09:45, 
max 2 gånger per SS. Max hastighet 50 km/h gäller vi genomåkning av SS. OBS! Gångfart gäller i 
start respektive mål SS. 
Genomåkning får ej ske i tävlingsbilen utan endast i privatfordon utrustade med s.k. standarddäck 
och skall vara uppmärkt med det extra startnummer (placeras i övre högra hörnet i framrutan) ni 
erhållit i startkuvertet.  
Ev. rapport om ”ovarsam körning” behandlas av tävlingsledare, vilken kan besluta om omedelbar 
uteslutning. Ni skall följa Roadbooks färdriktning på SS. Visa hänsyn till boende och funktionärer då 
sträckorna inte är avlysta under genomåkningen. Räkna med mötande trafik. SS får köras i valfri 
ordning. Ingen form av egna noteringar är tillåten. Specialsträckorna är avlysta från kl. 09:45. 
 

SERVICE. 
Eftersom det råder serviceförbud utmed tävlingsvägen, skall all service ske på anvisad serviceplats belägen 
vid Södra Torget. Ni får ta er till servicen även efter SS 1/3. Servicebilarna skall alltid parkera på 
serviceplatsen. Enligt regelboken ska ni ha minst en 6-kilos brandsläckare på er serviceplats. 
  

ÅTERBUD. 
Återbud lämnas endast till 070-316 83 78.  
Förare som ej lämnat återbud och uteblir, hanteras enligt RY 2.4.6.T.   
 

ÖVRIGT. 
Möjlighet att ha fler än en kartläsare finns. Det är av yttersta vikt att ni vid anmälan uppger på dokument 
bifogat i startbekräftelsen vem som åker vilken / vilka sträckor. 
 
Eventuella ändringar eller kompletteringar av er anmälan görs via mail, b23rally@gmail.com. 
 
Mvh Kullings Motorsällskap     

mailto:b23rally@gmail.com

