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Välkommen till EC Snapphanerally.
Tel anmälan 070-810 36 09 från torsdag 16/8 kl 1800.
Tävlingsledning 0733-140 067
OBS! Glöm inte att montera trackingutrustning enl inbjudan p 16 F, om du inte redan gjort det.
Du har efter företagen lottning erhållit startnummer enl bif anmälningslista.
Ändring från inbjudan
P 2. Ny sekreteriatschef blir Martin Baeck.
P 11. Lördagen delas in i etapp 2 (SS 3-5) samt etapp 3 (SS 6-8)
I Bilaga 1 till inbjudan skall endast tre däck från Yokohama vara med: A035, A035e samt A053. Övriga stryks.
Från Michelin har LTX FORCE T tillkommit som godkänt för SS 1 & 2. Pirelli RK är dock INTE godkänt!!
Från DMACK är även ”DMG+22” godkänt.
P 13. Vi har blivit ”beordrade” av MAS AU och Rallyutskottet att ändra startordning, så tillsvida att klass 7 skall
starta sist i startfältet.
Anmälan, besiktning samt decibelmätning.
Anmälan på Hässleholmsgården i Södra Flygeln torsdag 16/8 kl 1900-2100, fredag 17/8 kl 0700-0900. se skiss.
Besiktning mm på Besikta 17/8 kl 1000-1500, se karta.
Stnr 1-20 kl 1000-1100, stnr 21-40 kl 1100-1200, stnr 41-60 kl 1200-1300, stnr 61-80 kl 1300-1400, stnr 101115 kl 1400-1500. Avfärd från ”TK ut” på Hässleholmsgården SKALL ske i nummerordning (3 min mellanrum)
med start kl 0950. Föråkare besiktigar mellan 1000-1330.
Inlämning av däckslista (klass 1-6) sker i ”Teknisk zon” 0800-0900 lör 18/8.
Däck som saknar streckkod, skall märkas i ”Teknisk zon” 0800-0900 lör 18/8.
Reklam och startnummer skall vara påklistrade, samt ljudmätning genomförd före besiktningen. Skiss över
placering av dekaler kommer att lämnas ut vid anmälan. Hjälm och ”uppackad” overall medföres i bilen.
Bilar/tävlande som startar om lör morgon resp lör lunch, besiktigas kl 0800-0830 resp senast 20 min före omstart lör
lunch, i ”teknisk zon” som kommer att vara uppmärkt.
Start och mål
Hässleholmsgården i Hässleholm, se skiss. Första “start” fredagen den 17/8 sker från serviceplatsens ”Tk ut” kl 1650
(15 sek startmellanrum) på Hässleholmsgården, för en transport in till en uppställning vid Stortorget under 60 min
före den officiella starten kl 1800. Flytande start.
Genomkörning/rekognosering av SS fre 0800-1400
Skall ske med standardbil (utr med standarddäck) max två gånger/angivna SS., SS 3/6 och 4/7 kl 0800-1200,
SS 5/8 1/ kl 1000-1300 och SS 1-2 kl 1200-1400. Endast tävlingsföraren och kartläsaren i varje bil.
Max hastighet på SS är 60 Km/tim. OBS! 30 km/tim på del av SS 4/7, vilket också är skyltat!
1/ Enbart genomkörning på SS 5. Inte SS 8 aven om de skiljer sig något åt. De 100 m som skiljer mellan våning 2
och våning 5 för ni reka under SS 5.
Visa hänsyn mot boende, företagare och övriga trafikanter.
Ditt tävlingsnummer (små siffror) skall fästas uppe i högra hörnet av vindrutan. (De ligger i anmälarkuvertet). Ni
skall köra så sakta vid start och mål på SS att funktionär hinner se och anteckna ert tävlingsnummer.
Noter
Vid genomkörning får ändringar av befintliga arrangörsnoter ske. Nyskrivning av noter får göras.
Startmetod på SS 1-2 ”Superstage” fredag kväll. OBS! Underlaget är asfalt, betong och gatsten!!
OBS! Eftersom sträckan körs 2 varv = varvlopp, sker inte starten på jämn minut hela tiden.
Du måste alltså vara beredd att starta med endast 5 sek förvarning.
Systemet består av en RÖD och en GRÖN lampa.På rött får du naturligtvis ej starta.När den gröna lampan tänds
skall du starta omedelbart. Tiden tas från det att du bryter fotocellen som är placerad 0.5 meter framför bilen.
Systemet är kopplat till en dator som räknar ut sträcktiden så snart du bryter fotocellen i målet.
Röd flagga. Om röd flagga visas så skall du stanna omedelbart. Hinder på vägen! Omstart möjlig efter TL-beslut.

Omkörning Eftersom det är ett varvlopp och flera förare befinner sig ute på banan samtidigt så är möjligheten stor
att en ”snabb” förare kör ifatt en långsammare. Ni är då skyldiga att gå åt sidan och släppa fram den snabbare.
Längsta körtid Vid fel antal körda varv får ekipaget ”längsta körtid”= bästa tid i klassen på denna SS + 60 sek.
Däcksvärmare: ej tillåtet att använda. Ej heller däcksvärmning på vägen ut till SS1!!!!!!!
Efter målgång på SS 1 är det tillåtet att köra ut från området och ner till kiosken,för att kyla av bromsarna innan du
ställer upp bilen på uppställningsplatsen inför SS 2. Följ funktionärs anvisningar.
Maxtid på SS 1 & 2 är 15 min. Service (tex. byte av punkterat däck) är tillåtet för förare/kartläsare med det som medföres i
bilen, i väntetiden mellan SS 1 & 2. All annan service är förbjuden inne på Garnisonen.
Ingen pilning förekommer på SS 1 & 2.
Startmellanrum
Mellan klass 6 och 3 = 3 min, klass 3 och 4 = 5 min, klass 4 och 2 = 5 min.
Service
Max gångfart inom området Hässleholmsgården.
Tankning
Sker på serviceplatsen. Därför är det eldningsförbud där. Heta arbeten skall därför ske utanför serviceplatsen.
Respittid
Max 30 min respittid medges under respektive etapp, samt max 15 min mellan två TK.
Omstart/omseedning
Ingen omseedning kommer att ske mellan fredag-lördag eller etapp 1 och 2.
Omstartsmöjlighet se SM regler p 4.11.2 Anmälan skall ske senast fre kl 2130 (efter etapp 1, inför etapp 2), samt
senast 30 före din prel starttid efter lunchuppehållet (mellan etapp 2 och 3) till sekreteriatschefen Martin Baeck
073-043 67 51 och teknisk chef Torgny Johansson 070-531 44 92 för ev besiktning.
Regrouping
Kommer att ske under lördag lunch och ”delvis” inför målgången och prisutdelningen.
Prisutdelning
Kommer att ske på målrampen. Före detta kommer det att bli en ”viss regrouping” vid ingång till torget, för att
ekipagen ”om möjligt” skall komma i ”rätt ordning” på rampen.
Prisutdelning kommer att ske på en prel. resultatlista, som resultatet av en efterkontroll som ju ej är klar vid
prisutdelningen, kan komma att ändra på.
Slutbesiktning och Parc Fermé
Samtliga bilar i klass 1-6, ställs i Parc Fermé och får tas ut 30 min efter att sista bil gått i mål i SM startfältet. Klass
7 kör till serviceområdet.Vagnbok lämnas ut efter Tk in. Före ordinarie målgång (om ni bryter) ringer ni tekniker
Linda, 070-819 54 01.(Gäller alla klasser).
Dispens
Dispens från hastighetsbegränsning gäller på SS.
Försäkring
Försäkring gäller enl trafikskadelagen. Försäkringsbevis SKALL medföras till anmälan.
Officiell anslagstavla
Resultattavla och officiell anslagstavla finns vid cafeterian på Hässleholmsgården. Här kommer delresultat/
sträcktider att finnas tillgängliga under tävlingen.
Servering
Cafeterian på Hässleholmsgården har öppet under tävlingen.

Välkomna!
C G Wilke
Tävlingsledare

