Pm 2
Katrineholms MK hälsar dig och ditt team välkomna till
Rally Gimmersta 2020, Lördagen den 26 September.
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, endast en (1) tävlingsbil och en (1) servicebil. Övriga på annan yta/vid Kärr-P!
Kom ihåg, max 4 pers (inkl.förare/codriver/mekaniker) 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.08.30-10.00 Endast med standardbil (ej tävlingsbil!).
OBS! Plats för huvudstart/TC 0, sker efter ridhusen i övre vänstra delen av servicearea.
HQ finns i den röda vagnen centralt på servicearea. Där intill även Anmälan sker! Se Skiss.
Anmälan, besiktning, sker vid Gimmersta Säteri, (se även kartskiss, avlastning o
Kärr P finns pilat och syns på karta över serviceareaområdet).
Har du inte ännu betalat in täv.avgift/noter, så betalas den vid anmälan / Swish.
Det kommer att vara pilat ifrån Rv 56 vid Äs (mellan Katrineholm – Kungsör)
GPS koordinater till Gimmersta Säteri: WGS 84: N 59' 8.296', E 16' 3-366'.
WGS 84 (decimal): 59.13826, 16.06055 , RT90: 6557468, 1514620

Start och mål är på tävlingsområdet/servicearea. Start Deb kl.10.30,
Ungdom kl.10.45, övriga från kl.11.00 flytande start! Startordning enligt startlista.
Förarmöte Deb + Jun vid HQ Kl.09.45. (Möte föråkare kl. 09.30 vid HQ)
Tävlingsbilar /ev. servicebilar, skall parkeras på avsedd/meddelad servicearea.
Övrigt gäller serviceförbud längs hela tävlingsbanan!! Glöm ej press/markskydd.
Endast servicebilar på avsedd servicearea! Och de skall stå parkerade där!
- Det finns en automatbensinstation Q-Star i Julita, ca. 2 km från servicearean.
- Det kommer endast finnas enkel servering med kaffe/dricka - baguette o godis.
Tfn Tävlingsdagen: Huvudnummer 070-6555840
Återbudstelefon/SMS: 0737-190100 eller mail: info@kmk.nu

Anmälan och besiktning: Samtliga - Kl.07.30-09.30
Inga anteckningar får göras i Roadbook. Kontroll kommer att ske!
Endast Digitalt Tidkort, mail med info kommer från Raceconsulting.
(Debutanter får vanligt tidkort, och har trp.tid ut till SS) Övriga har bara maxtid.

Arrangören kommer inte att utnyttja sin reklamplats!
Välkomna, Tävlingsledningen Katrineholms MK o Gimmersta Säteri.
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