PROVA PÅ Bil-Orientering

JULA-RUNDAN
Lördagen den 24/10 och söndagen 25/10 2009
Wäxjö Motorsällskap Bil-O sektion inbjuder till ”prova på” bana i bilorientering i samarbete med
JULA Butiken i Växjö.
Administratör: Rolf Linde
Organisation: Rolf Linde, Peter Åhman, Gunnar Holmgren Wäxjö MS
Startplats: JULA Butik - I 11 handels-området Växjö
Starttider
Lördag 24/10 mellan kl. 11-15
Söndag 25/10 mellan kl. 11-15
Information om Bil-O erhålls i entrén till JULA av representanter från Wäxjö Motorsällskap.
Deltagare: Tävlingen är öppen för alla. Rekommenderas förare och kartläsare. Passagerare får
medfölja.
Bil-orientering
Prov på banan är av samma typ som de nybörjarbanor (Bana 1) som arrangeras i Sydsvenska BilO serien av motorklubbarna Nybro MK, Wäxjö MS, Grimslövs MS, Älmhults MK, Ljungby MK samt
Mölndals MK/Varberg.
Bana 1 innebär att man skall följa numrerade punkter på kartan och vid dessa punkter kan
kontroller förekomma.
Kontrollerna består av BLÅ skyltar med en vit bokstavskod. Bokstavskoderna noteras i rätt ordning
på ett kontrollkort. Fel-kontroller förekommer.
Fel eller missad kontroll eller i fel ordning ger prickbelastning 10 pr/kontroll. Vid målgång får ni
besked om ni har kört rätt och information om eventuella fel och prickbelastning.
Ingen tidtagning förekommer.
Banan: Enbart bra grus och asfaltsvägar. Banlängd ca 1,5 mil
Karta och Kontrollkort samt information delas ut vid startplatsen.
Kontroller: PK (passerkontroller syns när man passerar dem) samt OK (orienteringskontroller)
som står parallellt med vägen vid orienteringsföremål som anges på kartan.
Licenser: Inga licenser erfordras.
Priser: Till alla som fullföljer och lämnar in sitt kontrollkort till Wäxjö MS personal på JULA erhåller
en ”present” från JULA.
Anmälan:
Sker på Startplatsen vid JULA
Deltagandet är GRATIS.
Information
Rolf Linde arb. 0470 -70 96 77 mobil 0706-250025,
Mail rolinde@telia.com
Ansvar
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet,
arrangör(Wäxjö MS) funktionär eller JULA kan inte göras ansvarig för person eller sakskador som
drabbar deltagaren eller andra.
Wäxjö MS Bil-O sektionen o JULA

