
Startbekräftelse/PM 1, Zabra Rallyt  
 

• Välkomna till Zabra Rallyt 2012. Ni har erhållit start nr. enl. bifogad 
anmälningslista. 

 
• Flödes-schema vid ankomst till Nybro tävlingsdagen: 

1. Lasta av tävlingsbilen vid kärrparkering och parkera kärran på 
anvisad plats av funktionär. 

2. Anmäl er i anslutning till besiktningen. OBS! Inga servicebilar inne 
på besiktningsområdet som är trångt och låses i samband med att 
besiktningen stänger, ingen möjlighet till tillträde efter besiktning. 

3. Besiktiga er bil på utsatt besiktningstid enl. nedanstående 
tidsschema. 

4. Åk till Åkrahällskolan med hjälp av översiktskarta och pilning och 
ställ ut bilen på, av funktionär anvisad plats i väntan på start. 

5. Löpande start tillämpas efter lottad anmälningslista. Håll reda på er 
starttid. 

 
• Anmälan öppnar kl. 06.50 och besiktningshallen öppnar kl. 07.00.  

 
• Var noga med att hålla era besiktningstider enligt följande schema: 

 
Kl. 07.00-07.30 Föråk, Deb & NAC Kl. 07.30-08.30 1-25 
Kl. 08.30-09.30 26-50  Kl. 09.30-10.30 51-75 
Kl. 10.30-11.30  76-> 
 
Observera att vagnboken skall vara ifylld när ni kommer till 
besiktningshallen. Efter ljudmätningen ber vi er lägga fram hjälmar och 
overaller lättåtkomligt för att få ett bättre flöde genom besiktningen. 

 
• Förarsammanträde sker vid tävlingscentrum, Åkrahällskolan. Samling sker 

vid sekretariatet. Debutanter kl. 09.30 och föråkare kl. 09.45. 
Förarsammanträde för ungdomsrally sker kl. 11.30. 

 
• Telefon till tävlingsledningen, tävlingsdagen är 070-29 15 936. Återbud 

innan tävlingsdagen sker till Ivan Karlsson på tel. 070-582 44 95. Återbud 
tävlingsdagen sker till seketeriatet på tel. 070-880 86 13. 

 
• Helmut Wöllecke ersätter Staffan Wöllecke som miljöchef. Vid misstänkt 

läckage av miljöfarliga ämnen ska den miljöansvarige omedelbart 
kontaktas på 070-562 51 76. 
Tävlande skall INTE lämna något avfall kvar på serviceplatsen. 
 
Observera att miljöbestämmelserna enligt RY 0.2T gäller. 

 
• Diplom för miljöcertifiering samt miljöpolicy för Zabra Rallyt 2012 kommer 

att anslås på den officiella anslagstavlan tävlingsdagen. 
 

• Medförsäkran lämnas i anmälan eller i vid start TK. 
 



• PM och övriga anslag kommer att publiceras på den officiella anslagstavlan 
som finns placerad i anslutning till huvudingången vid Åkrahällskolan. 

 
• Faktafunktionärer anslås på anslagstavlan, tävlingsdagen. 

 
• Länsstyrelsen har lämnat dispens avseende hastighetsbegränsning på SS. 

Tillstånd från länsstyrelsen samt SBF finns anslagna på anslagstavlan 
tävlingsdagen 

 
• Videoavtal lämnas ut i anmälan. Kameran skall vara monterad vid 

ankomst till besiktningshallen för godkännande samt att korrekt ifyllt avtal 
lämnas i besiktningen till den gruppchef du besiktigat hos. 

 
• Startljus kommer att användas vilka är levererade av Jerrys motorsport. 

För vidare information om startljusen var god och besök 
www.jerrysmotorsport.se under fliken ”startljus.” 

 
• Vagnbok utlämnas vid Slutmål, utan undantag. 

 
• Debutanter kör ej hela banan utan endast SS 1, SS 2 samt SS 3. 

 
• Resultatlista kommer ej skickas ut per post utan publiceras på 

www.bilsport-rallycup.se i direkt anslutning till att tävlingen är avslutad. 
 

• Arrangören kommer att nyttja rätten till reklam på tävlingsbilarna. 
Reklamen skall placeras enl. följande: 

 
o Rally & Racing  - Över nummersiffrorna 
o Zabra  - På framskärmarna 
 
Dekalerna skall vara monterade före besiktningen!  

 

• Pristagare skall infinna sig på prisutdelningen som sker fortlöpande efter 
avslutade klasser. 

 
• Anna Larsson, Wäxjö MS ersätter Mats Gunnarsson som biträdande 

tävlingsledare. 
 

• Örjan Lindberg är biträdande banchef.  
 

Än en gång, välkomna till Nybro och Zabra Rallyt 2012! 


