Besiktningsinstruktioner
VINTERPOKALEN 2019-02-02
Anmälan
Äger rum vid Ga. Wahlströms Trä (se karta)
Administrativ incheckning Lördag 2/2 kl: 07:00 – 10:30
Tel till anmälan 070-351 60 75

Besiktningsplan
För att allt ska gå så smidigt som möjligt vill vi att ni håller turordningen.
=> Ljudmätning => Besiktning
Respektera skyltning och funktionärernas anvisningar
Trailerparkering
Trailerparkeringen i samband med HQ (se karta)
Ljudmätning
Äger rum vid Ga. Wahlströms Trä mellan Sandviken och Ockelbo (se karta)
Ljudmätning skall vara gjord innan bilen får besiktigas.

Reklam och tävlingsnummer
Startnummer och reklam skall monteras på bilen innan bilen besiktigas.
Kontroll av arrangörens reklam och reklamplats kommer att ske vid förbesiktningen
Besiktning
Sker vid Ga Wahlströms Trä mellan Sandviken och Ockelbo (Se karta).

Förberedelser inför tävlingen. SE TILL ATT alla fordonshandlingar är i ordning:

Vagnbok ifylld tävling: 190202 Sandvikens MK, B-Besiktning
Se till att ha en A-besiktning gjord efter 2018-06-02
Fordonspärmen: homolog.intyg, homolog.handlingar, registreringsbevis mm.
Brandsläckare eller släcksystem har godkänt kontrolldatum.
Utlandsregistrerad bils hyreskontrakt skall finnas med vid besiktning.
Varningstrianglarna skall vara märkta med bilens reg.nr.
Personlig utrustning såsom Overaller, HNRS, Hjälmar kommer att kontrolleras på
förbesiktningen.
Besiktningstider:
TID:
Lördag 2/2 07:00 - 07:30
07:30 - 08:30
08:30 - 09:30
09:30 - 10:45

STARTNR :
1 – 20, + Fri Bes.
21 – 50
51 – 80
81 –

RESPEKTERA BESIKTNINGSTIDERNA FÖR ATT UNDVIKA KÖBILDNING

Incident/skada
Vid eventuell incident/skada på fordon skall teknisk chef kontaktas för kontroll.
Om incidenten sker på/till sträckan och fordonet ej för egen maskin kan ta sig till
Service området skall fordonet transporteras till serviceområdet för kontroll.
Vagnbok
Efter avslutad tävling kommer vagnböckerna återfås vid målgång .
Ekipage som bryter under tävling kan kvittera ut sin vagnbok vid tekniska zonen på
serviceplatsen, mot inlämnande av tidkort och godkännande av
tekniker.070-675 30 61, 070-563 52 52

Välkommen till en som vi hoppas trevlig tävling
Kommer du söder ifrån åk via Sandviken och ta väg 272 mot Ockelbo, besiktning ligger
ca11 km från Sandviken. Om du kommer norr ifrån åker du via Ockelbo på väg 272 mot
Sandviken besiktningen ligger ca 20 km från Ockelbo.
Koordinat till Anmälan o besiktning. 60°42'52.0"N 16°48'16.5"E

