
PM 2 
 

Välkommen till Rikspokalen 2018! 
Du har erhållit startnummer enligt anmälningslista. 

 
Anmälan Bilprovningen (Lillån, R50 mot Falun strax efter Rejmes, från  
Förbesiktning Falun R50 strax före E18 / E20 efter Lillån) för uppvisande av licenser och körkort, ev. 

komplettering av anmälningssedeln samt avhämtande av tävlingshandlingar. 
 
 Eventuell PR-licens kan lösas i anmälan till en kostnad av 150:-. 
 
  Ifylld medförsäkran bytes mot tidkort i TK start vid Kvinnerstagymnasiet  
 
Släp Vid EMBA Machinery (Lillån, R50 mot Falun strax efter Rejmes, från Falun R50 strax före 

E18 / E20 efter Lillån) eller vid kärrparkering 2 km norr om Kvinnerstagymnasiet, följ 
pilning.  
 
Kärrparkering samt avlastning i anslutning till besiktningen och övriga ytor är absolut 
förbjuden. 

 
Anmälan  Anmälan  
  fredag 5 oktober 18.00 – 20.45 Fri besiktning 
 
  På grund av stort antal startande måste ni respektera besiktningstider enligt nedan.  
  Önskemål är att närboende, om möjlighet finns, besiktar på fredagen enl. ovan. För lördag 
  gäller: 
 

Startnr. 1-60 07.00-08.00 
61-120 08.00-09.00 
121-180 09.00-10.00 
181- 10.00-11.00 

 
  Anmälan stänger kl.  10:45 
 

Tävlingsnummer & dekal erhålles i anmälningssekretariatet. 
Dekal anbringas valfritt ovanför eller under tävlingsnummer på främre dörrar. 
Tävlande anbringar själv dessa före infart i besiktningshallen. 

 
Besiktning  OBS! Endast förare och kartläsare äger tillträde till besiktningshallen. 
  När Du kör in i besiktningen ska 

- vagnbok och ev. fullskrivna vagnböcker ligga i rutan 
- besiktningsprotokoll som ska vara ifyllt och reg.-bevis ligga i rutan. 
- registerkort ska ligga i rutan. 
- ID-handlingarna vara kompletta och framtagna. 

 Kontrollera Din säkerhetsutrustning, vi kommer att göra det! 
 Vänligen kontrollera huvlåsen när ni åkt ur besiktningshallen. 
   

Parkeringsdepå  Efter förbesiktning ställs bilarna på serviceplatsen, Kvinnerstagymnasiet.  
  OBS! P g a platsbrist tillåts endast en servicebil/tävlande på serviceplatsen. 
  Inga kärror på serviceplatsen! Följ funktionärernas anvisningar.  
 
 
 



 
Tävlingsplats  Kvinnerstagymnasiet, pilat RV50 från Anmälan/Besiktning. Skiss över  
  tävlingsplatsen bifogas. Möjlighet finns att ställa upp på serviceplatsen fredag kväll  
  efter kl. 18.00. 
  Lördag öppnar rallycentrat kl. 07.00. 
 
Officiell anslagstavla Vid serveringen Kvinnerstagymnasiet. 
     
Förarsammanträde  
ungdomsrally  Kl. 10.00 vid Kvinnerstagymnasiet HQ sal A3 
 
Dispens  Dispens från hastighetsbegränsning har erhållits av Länsstyrelsen. 
 
Försäkringar  Trafikskadelagen gäller. Vagnskadeförsäkring gäller ej. 
 
Tidtagning  Respittid 30 min.  
 
Medförsäkran Erhålles vid anmälan. Byts ifylld mot tidkort vid starten.  
 
Hinder  Ej inritade balar, tunnor och hinder kan förekomma. 
 
Rätt tävlingstid  Finns vid bilen vid huvudstarten.  
 
Startmellanrum Inlagt efter klasserna Ungdom, 1300 Rallycup, VOC, Gr F, Klass 10 Rallyklassikerna, Gr E.
   
Anmälan TK Anmälan anses verkställd när tävlande begär sin tid. Då skriver funktionären vad klockan 

visar oavsett begärd tid.     
      

Vid köbildning skall tävlande gå fram och anmäla sig. 
 
Start SS  Du ska öppna fönstret så att startern kan skriva i definitiv starttid i 
  ditt tidkort även om inte tiden ändrats. Start sker med nedräknande klocka. 
    
Mål  Kom ihåg att respektera inbromsningssträckan från mållinjen till 
  stoppkontrollen (sträckpersonalen är där för er skull). 
 
Miljö  - Uppsamlingskärl ska finnas för uppsamling av vätskor. Kärlet ska rymma minst 
  1½ gång den mängd vätskor (exkl. bränsle) som finns i tävlingsbilen, 
  dock minst 10 liter. Placeras där risk för spill eller läckage kan uppstå. 
  - Tät presenning, unisorbmatta, eller motsvarande skydd, ska alltid användas under 
  tävlingsbil vid service på bilen, oavsett markbeläggning. Alltså betydligt större än 
  själva tävlingsfordonet. Eventuellt spill på skyddet får inte spolas av annat än på 
  av arrangören anvisad plats. 
  - Presenning ska också finnas tillgänglig, för att vid behov ska kunna placeras 
  under övriga fordon i depån. 
  - Absorberingsmedel krävs! 
  - Mängden som ska finnas att tillgå ska kunna absorbera minst 10 liter per 
  tävlingsekipage. 
  - Brandsläckare ska placeras väl synlig.  
 
Ljus  Halvljuset ska vara tänt under hela tävlingen. Kontroller kommer att göras med ev. 

 bestraffningar som följd. Det kan bli mörkt. Tänk på att ta med eventuella extraljus!  
 
Träning All träning efter detta PM:s offentliggörande medför startförbud och kommer att behandlas 

av tävlingsledningen. Kontroller kommer att genomföras. 
 
Bensin /olja  Finns i närheten av Anmälan/Besiktning. 
 
Tävlingsrapport Baksida av tidkortet ska vara ifylld och signerad före utlämning av vagnbok 
                         vid slutmål. (RY 4.5.1) 
 
 
 



Priser  Hederspriser till respektive förarklass i de sammanslagna tävlingsklasserna 
                         1300 Rally Cup, Gr F, Gr E. 
 
Inbjudan  Se http://www.smkorebro.se  
 
Telefonnummer Tävlingsledning lördag  070-671 28 00 
  Besiktning fredag/lördag  076-038 19 73  
  Anmälan fredag/lördag  070-361 00 45 
 


