Bulletin 3
Komplettering till Roadbook
Starten på SS 1/2/3 är tidigare lagd 150 meter jämfört med road book vilket då innebär
att måttet på sidan 9 våning 2 ändras från 0,15 till 0,30. Måtten i noterna stämmer och
skall inte justeras.
Faktafunktionärer
Start SS 1/2/3 Skilling 5
Serviceplats

Ingela Eidhall
Claes-Göran Ignell

Tjuvstart - halvljus
Rally 3.1

Start SS
Om behov uppstår kommer startlinjen att flyttas cirka 10 meter mellan omgångarna.
Detta för att få rättvisa startförhållande.
Dispens parc fermé
I denna tävling kommer i samråd med Rallyutskottet ett alternativ till parc fermé att
provas enligt följande text:
Parc Fermé (PF) efter målgång
Rally 8.2 Protester och tidsfrister under tävling
Att bilar ställes i PF efter målgång finns för att tävlande ska kunna lämna protest mot
annan tävlandes bil under viss tid utan att denna bil ska kunna ha ”rättas till” efter
målgång. PF innebär att område ska säkras för tillträde genom avspärrningar, bevakas
etc. För arrangören innebär det ofta stort merarbete och ibland blir logistiken svår
eftersom lämpligt område saknas i närheten. Protester mot Bils behörighet är dessutom
ovanligt.
I Finland används nationellt ett system som Rallyutskottet genom nedanstående text ger
Skillingaryds MK i tävlingen Skilling 5, 2022-07-30, dispens att testa.
Observera att inga andra protesttider påverkas samt att de bilar som ska till teknisk
efterkontroll tas ut för detta senast vid TK slutmål.
Bils behörighet, dispenstext
(Sista rutan i tabellen under rubriken ”Delges senast”, RY 8.2)
Protest ska ha ringts in till Teknisk chef på telefonnummer 070 – 380 93 21
innan bilen som protesten riktar sig mot har ankommit TK vid slutmål.
1.
Där tar tekniker ansvar för bilen som juridiskt anses befinna sig i
Parc Fermé
2.
Tekniker avvaktar tills den som avser lägga protest har lämnat in en
skriftlig protest och betalt protestavgift.
3.
Detta ska ske inom 10 minuter efter den protesterandes egen
ankomst till TK slutmål.
4.
När pkt 3 är uppfylld påbörjar teknikerna sitt arbete.
5.
Om inte punkt 3 uppfyllts anses ingen protest ha blivit delgiven.
VÄND

Däcklistor
Dessa lämnas till tekniker som är vid Teknisk zon klockan 9.30 – 10.30
2022-07-29

Mats Bergman, tävlingsledare

Välkomna till Hestra och Skilling 5 2022!
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