PM-1 Slottssprinten Rally-Light 11 juli 2020
Katrineholms Motorklubb – Ericsbergs Slott
Vi hälsar dig och ditt Team varmt välkomna till denna något annorlunda tävling, läs detta PM
väldigt noga då mycket är nytt! - Du har fått startnummer enligt bifogad startlista.
OBS! Självklart gäller FHMs rekommendationer, känner du eller någon i ditt team minsta sjuk, så
SKALL ni stanna hemma och återbetalning sker. - Tänk på avståndet hela dagen och i alla lägen!
Kom ihåg att betala in startavgiften, 1500kr BG: 5111-8016 (Endast Swish i anm).
Kom ihåg, endast en (1) tävlingsbil och en (1) servicebil ELLER en (1) bodel på servicearea. Övriga
på annan yta/vid Kärr-P!
OBS! Tänk på brandrisken, INGA engångsgrillar eller typer som står på marken vid servicearea,
eller Ericsbergsområdet!
Kom ihåg, max 5 pers (inkl.förare/codriver/mekanier) per team! Ni får entréband till handleden
vid anmälan. Det innebär att hela teamet skall komma tillsammans vid infart/check-in till området!
Personer som påträffas på området utan identifikation/entréband, kommer avvisas från området.
Ett rekognoseringsåk per team. Mellan kl.08.30-10.30 (Sträckan stängs för infart kl.10.30!) Endast
med standardbil (ej tävlingsbil!), ID-Nr till rek.fordon fås i anmälan.
OBS! Plats för huvudstart/TC 0, sker uppe vid ridhusen i övre högra delen av servicearea.
HQ finns denna gång uppe mot stallbacken, den röda vagnen. Där även Anmälan sker! Se Skiss.
Anmälan och besiktning, sker på/invid Servicearea. Kärr-P / avlastning vid Överby/Ericsbergs Slott (se
även kartskiss) Det kommer att vara pilat ifrån Katrineholm Rv 52. GPS koordinater Slottet: RT90: X:
6534673, Y: 1533032 | WGS84: Lat N 58° 55′ 57″ Lon E 16° 22′ 43″ | Decimal: 58.9326, 16.3788





OBS!! Ta med och visa upp detta PM för infartsaccess till tävlingsområdet!
Endast servicebilar på avsedd servicearea! Och de skall stå parkerade där!
Denna tävling körs utan fysiskt tidkort. Endast elektroniskt tidkort/online-tider.

Anmälan vid HQ, samt B-Bes som sker på servicearean, tekniker går runt eller finns i Teknisk HQ.
Anm o Bes: Lördag 11/7 Kl.07.30-10.00 (Anm. Stänger kl.10)
Möte föråkare, kl.10.00 vid HQ. | Möte Ungdomsrally, kl.10.15 vid HQ.
Obs! Vagnbok återfås vid Teknisk HQ (Tält på servicearean), där även underskrift sker att ni inte
orsakat någon skada etc (samma underskrift som normalt sker tidkort vid slutmål).






Prisutdelning sker i Slottsparken/trappan efter avslutad tävling (inkl. klassegrarnas bilar).
Priser: Enligt inbjudan. (3 pristagare i Ungdomsrally, 5 pristagare i Std, 3 pristagare i 4WD
samt 8 pristagare i 2WD .
Länk till filmklipp på sträckan finns i ert mail. Noter bifogas i mailet. Tryckta/häftade noter
fås i anmälan som vanligt. Tävlingsekipage utan codriver/not-licens får ej noter eller göra
egna anteckningar från sträckan. Dessa får dock göra en genomkörning/rek.
Varmt välkomna till Slottssprinten Rally-Light 2020 - Bästa hälsningar – Katrineholms MK

(Alla kontaktuppgifter, tele osv. finns i Inbjudan som finns på www.kmk.nu )

