
MJÅVANNSPRINTEN 2021

STARTPROGRAM

Kristiansands Automobilklubb
ønsker velkommen til Mjåvannsprinten 24. oktober 2021

Løpets arrangør lisens: ARSR: 42468

a) Konkurransen holdes i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale
Sportsreglement for Norge og løpets tilleggsregler.

Mjåvannsprinten 2021 er et nasjonalt sprintrally. Løpet består av 9 etapper bundet sammen
med transportstrekninger. Mjåvannsprinten består av tre unike spesialprøver som kjøres i tre
omganger. Mellom hvert gjennomkjøring av de tre spesial prøvene blir det transportetappe uten
tidtakning (transport-pause). Det tillates ikke servicearbeid på egen bil i transport-pause
mellom SP, utover det som er gjeldende for vanlige transportetapper.

Berging av løpsbil kan kun gjøres etter løpets slutt.

Start første deltaker søndag 24. oktober 2021 klokken 13:00. Start intervall blir på ca 2 min.

b) Foreløpig start liste med fører og kartlesers navn og angivelige startnummer finnes på
løpets hjemmeside. Se: sprintrally.no

Premieutdeling vil tidligst foregå klokken 19:00. Premieutdeling vil bli ved sekretariat. Det
premieres til 1, 2, og 3, i alle 5 klasser. Kun fullførte premieres.

c) Jury: Leder: Rolf Borge
Medlem: Glenn Johansen
Medlem: Anders Kalvø (NBF`s sikkerhetskontrollant)
Sikkerhets kontrollant: Anders Kalvø

Løpsleder: Ole Kristoffer Apeland 47 50 92 66
Deltaker kontakt: Olaug Korhonen 93 20 37 17
Teknisk kontroll: Einar Flakk 47 80 72 50

Telefon til sekretariat under løpet: 40 10 98 49

http://mjavannsprinten.no
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VED ANKOMST TIL MJÅVANN INDUSTRIOMRÅDE
Vi ber om at følgende informasjon blir tatt hensyn til:
1.

Hengerparkering: Blir skiltet.
Avlossing løpsbiler skjer på hengerparkering før teknisk kontroll
Løpsbiler parkeres ved Grønt Fokus. (Skiltet etter tunnel)

Innsjekk
Sekretariatet er åpent for innsjekk søndag 24.oktober klokken 09:00 – 11:15
Både fører og kartleser må møte for underskriving av påmeldingsskjema.
sekretariat er plassert hos Hurtigruta Carglass, Mjåvannsvegen 18, Mjåvann Industriområde,
Songdalen (E 39 ca 8 km vest for Kristiansand)

Innsjekk skal være avsluttet før teknisk kontroll.
Husk ved innsjekk:
● Førerkort
● Personlige lisenser
● Medlemskort fra godkjent klubb
● Evt. kvittering for innbetalt startkontingent

2. Teknisk kontroll
Tidsskjema for teknisk kontroll:

Søndag 24. oktober 09:15 – 12:00

Huskeliste ved frammøte til teknisk kontroll:
● Godkjenning for sikkerhetsbelter, stoler og eventuelle FT3-bensintanker.
● Brannslukningsutstyr i henhold til NSR 304 pkt. 10
● 2 Førstehjelpsskrin + OK/SOS skilt (A3), beltekniver, refleksvester.
● Klar sikkerhetsfilm på sideruter
● Hjelmer, kjøredresser, hansker, ”Hans” krage og annet personlig utstyr.
● Nødvendige homologeringspapirer for bil.

3.
Start
Søndag 24. oktober. Starten skjer fra parkeringsplass ved Grønt Fokus. (skiltet)
Første deltaker starter kl 13:00. Start skjer i henhold til endelig startliste som blir offentliggjort
på Sportity: MS2021

Start intervall ca. 2 minutter. Startsignal for utkjøring fra parkeringsområdet vil bli gitt.
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4.

Gjennomkjøring/note-produksjon
Deltagere vil ved innsjekk i sekretariatet få utdelt kombinert kjørebok og tidkort. Merk at tidkort
er siste side i kjøreboka. Det vil også være tilgjengelig noter på forespørsel ved innsjekk.
Alle SP er åpne for gjennomkjøring søndag 24. oktober 2021 i tidsrommet 09:30 – 12:00.
Også løpsbil er godkjent til gjennomkjøring. Bil med prøveskilt aksepteres ikke. Kun 2

gjennomkjøringer av hver etappe. Maks hastighet 40 km/t.

HUSK: ALLE VEIER ER VED GJENNOMKJØRING ÅPNE FOR VANLIG TRAFIKK.

All kjøring på/langsetter SP før og etter oppsatt tid for gjennomkjøring, vil
bli betraktet som ulovlig gjennomkjøring, og vil medføre startnekt. Dette
selv om det "bare" er en av to tillatte gjennomkjøringer.

5.
Startnummer/reklame
Startnummer vil bli utlevert ved innsjekket. Startnummer må være påmontert deltakerbil før
teknisk kontroll. Startnummer skal settes på begge sider av deltaker bilen.
Reklame skal monteres på loddrette flater tett ved start nummer-

6.
Ekstra Premiering
Hurtigruta Carglass, avdeling Mjåvann sponser 2 stk frontrute bytte. Disse deles ut som
ekstrapremie av løpsleder på eget forgodtbefinnende. Denne avgjørelsen kan ikke protesteres
på.

VEL MØTT.


