PM 1
Zabra-Rallyt
4:e Maj 2019
Arrangör
Nybro Auto Club
Transtorpsvägen 11
382 33 Nybro
www.nybroac.se

32. Bensin, Olja
Det finns bensinstation, OK Q8 ca 1 km från start och målplats (samt serviceplats). Ingen
separat tankzon på serviceplatsen. Dock gäller under hela tävlingen regler för miljö enligt RY
3.1.
33. Plats för anslag av tillstånd, PM samt övriga meddelanden
PM utges i numrerad ordning till de tävlande, samtliga PM kommer att anslås i anslutning till
anmälan på den officiella anslagstavlan (vid HQ på AMO Kabel). PM tävlingsdagen ska
kvitteras av de tävlande skriftligt.
34. Telefon nr till tävlingsledningen under tävlingen
Till biträdande tävlingsledare Ulf Johansson, telefon nr. 072-244 20 21
35. Startordningslista
Anslås på den officiella anslagstavlan kl. 10.45
36. Information om startmetod med startljus
www.jerrysmotorsport.se
37. Videofilming
Kameran skall vara monterad i tävlingsutförande vid ankomst till besiktningshallen för
godkännande. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att använda filmer från tävlingen.
38. Förarsammanträden
Hålls i samlingslokalen (HQ) där deltagarna träffas runt prisutdelningsbordet på nedan utsatt
tid.
*Föråkare
kl. 09.00
*Prova på licens:
kl. 10.30 (Obligatorisk närvaro, annars startförbud)
*Utbildningsrally:
kl. 11.30
39. Domarmöte
Domarmöte 1 hålls i sekretariatet kl. 08.00
40. Öppettider anmälan och besiktningshall
Fri besiktning under fredagskvällen mellan 18.00-21.00.
Anmälan öppnar kl. 07.30 på tävlingsdagen och besiktningen kl. 07.00
OBS! Stoppförbudsskyltarna runtomkring besiktningsområdet måste respekteras då detta även
är vändzon för lastbilar som arbetar under tävlingen (även kvällstid på fredagen!).

41. Besiktningstider:
07.00-07.30
07.30-08.00
08.00-08.30
08.30-09.00
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-10.30

Start Nr. 1-40
Start Nr. 41-70
Start Nr. 71-100
Start Nr. 101-125
Start Nr. 126-150
Start Nr. 151-175
Över Start nummer 176

42. Preliminär tidsplan för prisutdelning
1300-rallycup:
Samtliga App. K klasser
A-B Förare +C-förare Gr. E
A-B Förare Gr. F samt Gr. N 0-1400cc + C-förare
A-B-C förare Max 74 + A-B-C förare Gr. H Classic
A-B-C förare Gr. H, Gr. A, Gr. N, Gr. R, Nat. spec.+Ungdom

kl. 15.45
kl. 17.00
kl. 17.15
kl. 17.45
kl. 18.00
kl. 18.30

Alla pristagare skall infinna sig på prisutdelningen för att erhålla pris. Inga pris skickas i
efterhand. Ovanstående tidsplan för prisutdelningen är preliminär. Vid förseningar så
meddelas ny tid för prisutdelningen på ovan utsatta tid. OBS! Prisutdelning görs enligt
preliminär resultatlista.
43. Återbud
Återbud tävlingsdagen sker till sekretariatet (Folke Ringberg) på telefon nr. 070-880 86 13
44. Miljöcertifiering och miljö
Diplom för miljöcertifiering samt miljöpolicy kommer finnas anslagna på den officiella
anslagstavlan under tävlingsdagen.
Observera att miljöbestämmelserna enligt RY 3.1 gäller under hela tävlingen. Vid läckage av
miljöfarliga vätskor skall vår miljöchef Andreas Åkesson omgående kontaktas på telefon nr.
070-790 40 81.
OBS! Tät presenning skall användas under tävlingsbilarna då dem står uppställda på
serviceplatsen från dess att bilen är besiktigad tills att resultatlistan för klassen är anslagen.
45. Faktafunktionärer
Faktafunktionärer kommer att anslås på den officiella anslagstavlan. Kontroll av anteckningar
i road-book kommer vara en kontrollpunkt för faktafunktionärer.
46. Återlämnande av vagnbok
Återlämning av vagnbok görs mot uppvisande av bil vid slutmål, ifylld tävlingsrapport samt
enklare utvärdering som finns längst bak på det sista tidkortet.
47. Resultatlista
Resultatlistan kommer ej skickas ut per post utan publiceras på www.bilsport-rallycup.se i
anslutning till att tävlingen är avslutad.
48. Reklam, placering
Rally & Racing:
Över start nr. på båda dörrarna
Zabra:
På Framskärmar
Reklamen skall vara monterad på tävlingsbilen innan besiktning!

49. Information angående anmälningsrutin
På fredagen håller besiktningshallen öppet mellan kl. 18.00-21.00. Tider för besiktning under
lördagen finns i detta PM (1) under punkt 41. Anmälan sker enbart tävlingsdagen, lördagen
den 4/5-2019 f.r.o.m. kl. 07.30 mot uppvisande av godkänt besiktningsprotokoll. Observera att
ni som tävlande skall kunna styrka ert innehav av tävlingslicens och att anmälan ej
tillhandahåller internetanslutning. Förare skall även uppvisa körkort. För att underlätta i
anmälan rekommenderas en utskrift av er licens eller ”plastbricka”. Observera att anmälan
ligger vid HQ i Alstermo (se översiktskarta).
50. Flödesschema vid ankomst till Alstermo & Älghult i samband med tävlingen
a) Lasta av tävlingsbilen på släpvagnsparkeringen och parkera släpen på anvisad plats av
funktionär.
b) Kör till besiktningen med rallybilen enl. översiktskarta och adressuppgifter (samt
pilning) som medföljer detta PM.
c) Besiktiga er bil på utsatt tid enligt punkt 41 i PM 1. Viktigt att detta följs så att flödet i
besiktningen hålls utan att köer uppstår.
d) Efter besiktning åker ni tillbaks till Alstermo och HQ för uppställning av tävlingsbil +
serviceekipage. Det stora antalet startandet gör att serviceplatsen blir trång och ALLA
måste följa de frivilliga funktionärernas anvisningar. Tävlingsbil och serviceekipage
måste anlända samtidigt till serviceplatsen. Likaså om flera tävlande vill stå intill
varandra måste ni köra in samtidigt på serviceplatsen så att vi kan hantera det stora
startfältet.
e) Efter uppställning på serviceplatsen görs anmälan mot uppvisat besiktningsprotokoll.
Anmälan är belägen i samlingslokalen på HQ i Alstermo (AMO-Kabel)
f) Kontrollera om ni har något förarmöte att gå på enligt punkt 38 i PM 1
g) Löpande start tillämpas och det är upp till varje tävlande att kontrollera sin starttid.
Första start från HQ, AMO-Kabel är kl. 11.01.
51. Prisbedömning av klass 10, J1 82-90
De tävlande som kör under Rallyklassikerna och klass J1 82-90 prisbedöms för sig,
egen pokal (dock får inte 4-wd bilar några poäng i Bilsport Rally Cup).
52. Prova På Licens
De som anmält sig med kartläsare som skall åka med Prova På Licens köps detta i anmälan till
ett pris på 250 kr. OBSERVERA obligatorisk närvaro på säkerhetsgenomgång kl. 10.30 enligt
punkt 38 i PM 1. Dispens för att tillåta ”prova-på-licens” för kartläsare finns från
Rallyutskottet daterat 26/4-2019 (anslås på officiell anslagstavla tävlingsdagen).
53. Resultatgivning
Delresultat finns i samband med service efter SS2 inne på HQ (tidskortsbyte vid service). Inga
onlineresultat finns att tillgå.
54. Dispens för startordning
Dispens för att låta 1300-Rallycup starta före RM-fältet finns från Rallyutskottet, daterat 1/22019. Dispensen finns anslagen på den officiella anslagstavlan tävlingsdagen.

55. VIKTIGA UPPGIFTER angående det stora antalet startande
Vi i Nybro AC är glada för det stora intresset för vår tävling! För att vi skall kunna ta emot
alla anmälda kräver det vissa åtgärder från er som tävlande:
-Funktionärernas anvisningar på släp-parkering samt serviceområde MÅSTE respekteras.
-Endast 1 servicefordon per tävlande inne på serviceplatsen. Både tävlings och servicefordonet
måste anlända SAMTIDIGT till serviceplatsen så att vi kan kontrollera serviceplatsen på bästa
sätt. Önskar flera ekipage stå tillsammans på serviceplatsen måste dessa anlända samtidigt.
-FÖRBJUDET att ställa något fordon på serviceplatsen under fredagskvällen då
funktionärerna börjar arbeta med sin utplaceringsplan lördag morgon, då får inga stå i vägen.
-Vissa tävlande kommer att få lite längre än andra till HQ då vi måste vidga serviceområdet.
Vi i Nybro AC hoppas att alla har förståelse för detta.

Välkomna till Zabra-Rallyt 2019!

