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Regler fiir Frykenloppet
gallande ett vandringspris uppsatt av Fryksdalens Motorklubb. Vandringspriset tillfallcr den forare, som erhiller
Iagsta poangsumma och skall for att bliva stiindiy egendom
erbvras 3 ginger oavsett vagn och ordningsfoljd.
1.
Distans: 174,4 km. Start i Sunne. -V&tra sidan av Fryken till
Torsby. - Darifrin h a sidan av Fryken ;till Sunne, varvid t a g s nya vagen frQn Bada till lvarsbjdrke station och
sedan gamla over Bjorkefors till Sunne. - D&.ifrHn Vastra
sidan av Fryken till Fryksta och frin Fryksta b t r a sidan
av Fryken till Sunne. - MHI i Sunne.
2.

.

Kontrollstationer i Torsby, Sunne och Fryksta (10 min.
uppehill p i varje plats) samt dessutom 4 hemliga kontrol ler.
3.
Genomsnittshastighet j 3 km. i tim.
4.
Tavlingen kommer att omfatta 2 moment: Forareprov
och Ekonomiprov.
Varje tivlande startar n~eden poangsiffra pH 100 polng.
Prickbelastningen raknas med en prick fbr varje piborjad
minut fore eller efter beraknad tid.
Bensinforbrukningen raknas i liter pr person och mil p i
foljande satt.
Genomsnittsforbrukningen per person och mil tages for
alla i Wingen deltagande vagnar. Varje cm.3 over eller
under genomsnittsfiirbrukningen riiknas for 1/10 prick, vilket
tillagges eller avdrages i poangsumman.

5.
Deltagande vagnar skola medfora det antal personer for
vilket
vagntn ar avsedd, darav en kontrollaiit.
1
6.
Alla hastighets- och vagmatare skola bverklistras.
;
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7.

Nadvandiga och ofrivilliga uppebill, sHsom p i grund av
; olyckshIndelse, mote av likprocession eller vid jarnviigsoverg3ng fQ goras. Tiden for ddana uppehill antecknas av
kontrollanten.
8.
Tavlande skall infinna sig senast 1 timme fore utsatt
starttid for pifyllning ,av bensin och mottagande av instruktioner.
9.
Starten sker rned ggende motor.
10.
Fbrare som forsuinmar starten belastas med prickar, moi1
I svarande tiden mellan tvi starter och startar sist mot erliig' gande av ny anmalningsavgift.
I

11.

Prisnamnden best& av 3 ojaviga personer. Protester mot
prisnamndens beslut skola ingivas skriftligen och QtfBljasav
50 kr., vilka Qterfk, om protesten anses berattigad.
12.

Lagstadgad hadighet f5r ej overtradas.
13.

Tavlingsledningen ansvarar ej for eventuella olyckshandelser under tavlingen.
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