LBC-Ruschen 2018-03-10

PM 2 startbekräftelse

Du och din kartläsare hälsas varmt välkomna till Lima och
LBC-Ruschen lördagen den 10 mars 2018.

Första start kl. 10.01.
Ditt startnummer framgår i anmälningslistan på www.raceconsulting.com.
Startordningen blir enligt Supercupens reglemente.

Anmälan:

Fredag 9/3 kl. 17:30 – 21:15
Lördag 10/3 kl. 07:00 – 09:30

Anmälan/Besiktning finns på sågverket i Fiskarheden, 15 km norr om Lima, efter riksväg 66.
Telefon.nr: Ann-Charlotte Andersson, 076-114 82 62
Ta med kvitto om du har betalt in anmälningsavgiften sent.
Om du inte har redan har betalt anmälningsavgiften, betala gärna med Swish nr: 1234-717 807.
Skriv ut en kopia på er licens i LOTS eller spara i er telefon för att visa i anmälan.
Vi godkänner inte kvitton på betalning av licens.
Mekanikeranmälan ska lämnas ifylld och lämnas i anmälan för att få ut
tävlingshandlingar.
Ange telefonnummer där vi kan nå tävlingsbil och servicepersonal under dagen.
Inga noter lämnas ut förrän båda har skrivit på.
Vagnbok skall vara ifylld före besiktning och behålles där.
Avhämtas vid slutmålet i start/målbil, i samband med inlämnande av tidkortet.
Ej avhämtad vagnbok återsändes mot postförskott, kr. 200:-

Besiktning:

Fredag 09/3 kl. 18.00 – 21:30
Lördag 10/3 kl. 07:00 – 09:30

Telefonnr: Gunnar 073-062 30 26 och Hans-Åke Flink 070-300 00 05.
Chassinummer kommer att kontrolleras, lokalisera var det sitter och att det är läsbart.
Endast förare och kartläsare har tillträde till besiktningslokalen.

Trailerparkering: Obs ny placering!
Pilat från besiktningen. Ligger på västra sidan om älven i Limedsforsen, vid Lima Timmerhus.

Förarsammanträde: Ungärde skola, serveringslokalen kl. 09.45 och 11.30.

Ungdomsrally: Förarsammanträde/upprop kl. 12.00 hos tävlingsledningen.

Noter är gjorda av Noteriet. Patrik Barth.
Dispens från gällande hastighetsbegränsningar på SS har sökts och erhållits.

Obs! Bryter ni rallyt, kontakta skolan på telefon 0280-185 11 eller vid dålig täckning,
sms:a till 070-668 49 90. Ange startnr, sträcka och orsak.

Serviceplats: Serviceplatschef: Kenneth Lilja 070-323 38 12
Miljöansvarig Serviceplats: Erik Klahr 070-390 00 21
Obs! Endast en servicebil per ekipage. Vill man stå bredvid varandra, åker man in tillsammans.
Servicen är stängd och öppnar lördag morgon kl. 07.00
Service efter SS1, SS2 och SS3 på en centralt belägen serviceplats i Limedsforsen, angiven på kartan.
Serviceförbud längs transportsträckorna.

Parc Fermé: Notera att ingen Parc Fermé gäller efter tävlingens slut.
Priser delas även ut till segraren i B och C.

Till våra norska förare, ber vi er kontrollera att trafikförsäkringen gäller för tredje part på SS.

Lyssna på tävlingen live på Rallyradion, via rallylive.se
Sponsorer av Rallyradion
IG Bilvård – Cartech – Berga Bildepå – MABI

BEAKTA TURISTTRAFIKEN OCH
VAR UTE I GOD TID!!!

Varmt välkomna till
Lima & LBC-Ruschen!

