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Sarskilda bestammelser
for

Vartavlingen
mellan

Fryksdalens Motorklubb och
Vsstra Varmlands Motorklubb.
Tavlingen anordnas med tillstlnd av K. A. K. och S. M.
K. och i overensstammelse med gallande tavlingsreglementen.
Tillstlndsbevis N:o
Tavlingens art:
Tavlingen ar en precisionstavling med forareprov, janival
klubbtavlan mellan tremannalag.
Datum f o r tavlingen:
Tavlingen avhllles sondagen den 7 juni 1931.
Startplatser:
Tavlande tillhorande F. M. K. starta i Sunne och tavlande
tillhorande V. V. M. K. starta i Charlottenberg. Slutmilen
aro respektive startplatser.
ArrangSrer :
Tavlingen anordnas av F. M. K. och V. V. M. K. gemensamt.
Del tagare:
T a m e r 2 r oppen for varje licenserad Mrare, inedlem av
F. M. K. eller V. V. M. K.
,

.

Tavlingsstracka:
Tavlingsstrackan, c:a 25 mil, ar hemlig intill starten.

Genomsnittshastigheten hilles hemlig intill starten, den kan
av tavlingsledningen varieras p i de olika etapperna, med flera
hastigheter pH samma etapp.
Tid och plats for start:
De tavlande starta kl. 8,30 fm. Starten sker [or deltagare
frln F. M. K. l Torget i Sunne och for V. V. M. K:s medlemmar vid Park Hotell i Charlottenberg.
Obligatoriskt uppel~ill under tavlingen:
For tavlande som starta i Sunne, galler en timmes obligatoriskt uppehlll vid Park Hotell i Charlottenberg, och for
deltagare som starta i Charlottenberg, ar inlagt en timmes
obligatoriskt uppehill l torget i Sunne.
Klassindelning:
Klass 1, omfattar automobiler
motorcyklar med och utan sidovagn.
Klass 11, *
Tidkontrollstationer:
De i tavlingen iniagda tidkontrollstationerna aro hemliga.
En prickfri marginal av en minut fore och en minut efter
beraknad tid ar medgiven. Darutover belastas tavlande
med I/, prick for varje over- eller underskjutande minut.
PCborjad minut raknas som hel. Nar den, tavlande varsebliver kontrollens stoppsignal ar han skyldig att med bibehlllen hastighet kora fram till platsen f6r kontrollen och
framlamna sitt tidkort for piteckning och anses d l an ommen till kontrollstationen.
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/-Prisdbmningen :
Samma bestammelser galla for klass I och 11. Som idealtid
galler den beraknade tiden for varje etapp. Vid kontrollstation med obligatoriskt up ehQl och slutmilen galler en
prickfri tidsfrist av en nfm. &re o. en min. efter beriknad
idealtid. Darutover belastas tavlande med en prick for
var'e over- eller underskjutande minut.
46r att tavlandes prestationer akall upptagas till bedlmning galler:
1) Att hava passerat alla kontroller i ratt ordning.
2) Att hava fullfoljt tavlingen p i ett och samma fordon,
samt
3) att for dettas framforande icke hava anlitat frammande
hjalp utover vad som medgives i resp. reglementen
och grundregler.
4) Tavlande, som enligt risdomarnas formenande forhillit sig inkorrekt, kan festraffas.

Order :
Alla order aro skriftliga.

Protestriitt :
Protester mot prisdomarnas beslut skola ingivas skriftligen
och itfoljas av kr. 20:- for motorcyklar och kr. 36:- for
automobiler samt vara inlamnade senast den 15 juni kl. 12
middagen.
Befinnes protesten vara berattigad iterlamnas protestavgiften.

Allmiinna bestammelser:
Tavlande skall i god tid och senast trettio minuter fore
starten anmala sig hos vederborande funktionar.
Kontrollant som utses av tavlingsledningen medfoljer varje
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V a E n tivlande f i r ej begagna rig av kartlhare.
Tavlande, som forsummar staiten, startar sist samt belastas
motarc klar 1 +wick per mia., o m
. med 5 prickar. For
o en~fil! Sfartlinjcn.
m
r sisom t. ex. jarnvagsoverginp r , eller dylikt f i goras, och antecknas tiden hirfor av
ontrollanten. Forare av solomaskin skall p i heder och
samvete uppgiva sidant uppehill.
Tavlande uppmanas att iakttaga ett korrekt och hansynsfullt upptradande under tavlingen.
Tavlande som upphinnes av annan tavlande och genom
signaler uppmanas att hilla i t sidan, ar ovillkorligen skyldig
. att ora detta.
~ i hastighetsa
och vigmltare
skola lverklistras och forseglas.
Tavlande som utgir skall snarast, helst pr telefon underratta tavlingsledningen harom.
Pitraffar tavlande annan person i sidant skick att hjalp
ovillkorligen erfordras, f i r den tavlande vidtaga de itgarder, som anses nodvandiga och antecknas harfor anvan&
tid av kontrollanten.
Tavlingslednin ens telefon ar under tiden tavlingen pigar
Hotell Nilsson, Eunne, telefon namnanmp.

PrisdomarkommittCns sammansiittning:
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Sisom prisdomare fungera lnkopschef Gosta Svenson, Sunne, Verkmastare Oscar Olsson, Charlottenber Handl. Victor Andersson, Sunne, Kassdr Tyko Lindh, ~ t a r l e t t e n b e r ~ ,
Landsfiskal Algot Renstro~n,Sunne, Bankkassor Osten Johansson. Charlottenberg, Fabrikor Johan Olsson, Sunne?
Handl. David Bergman, Charlottenberg.
T a lingsledningen utgores av lnkopschef Gosta Svenson,
Sunne och Fabrikor Karl J. Magnusson, Charlottenberg.
Startande erlagger en mmalningsavgift av 5:- kr., dessutom deponeras for nummerlappar 2:- kr. som iterfis nar
lapparna iterlamnas.
Efteranmalan kan ske mot 50 010 tillagg P startavgiften.

Anmiilan:

Anmiilan till tavlinnen adresseras av F. M. K:s medlemmar
till Ink5 schefen a s t a Svenson, Sunne, tel. 18 och 108
eller
Boden, tel. 316 och av V. V. M. K:s medlemmar
till Fabrikor Karl J. Ma nusson, tel. 39 eller Platsredaktor
E. Dahlbom, ~ h a r l o t t e n f e r ~tel.
, 55.
Anmalan om teltagande skaB.-ura inkommen senast den
4 juni kl. 6 em. Efteranmllningar emottagas intill kl. 6 em.
den 6 juni.

ROE.

Sammantriide med de tgvlande:
K1. 7,30 fm. startdagen, hilles P respektive startplatser, sammantrlde med d e tavlande d i startordning meddelas. Deltagare frin F. M. K. sammantrada i Torget i Sunne och
V. V. M. K:s deltagare sammantriida P Park Hotel1 i Charlottenberg.

Tid inom vilken tiivlingen skall fullf6ljas:
Tavlande, som icke ankommit till kontroll eller slutmil 2
timmar efter idealtid anses hava utgPtt ur tavlingen.

Priser:
I tavlingen uppsatta vandrings riser tillfaller det autornobilrespektive motorcykellag, som e r h i l e r ligsta po~ogsummaoch
skall for att bliva standig egendom erovras tre ganger oavsett
ordningsfoljden. Dessutom utdelas Prligen individuella priser
till. l:sta, 2:dra, 3:dje och 4:de pristagare i respektive klasser.
Kostnaderna uppdelas gemensamt p l F. M. K. och V. V.
M. K.
For priser harutover svara respektive klubbar var f6r sig.

Kartor :
Bedomningen sker efter generalstabens kartor med av K.
A. K. inla da vagavstfind 1929 Prs reviderade upplaga.
Kartblacf som skola anvandal r i d tlvlingen iiro:
krvika 70, Karlstad 71, Eda 79, Uddeholm 80, dessa
kartblad Hligger det foraren i forvag anskaffa.
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Prisutdelningen ager rum I Sunne, a
kommer aft bestammas.
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Charlottenberg och Sunne den 23 maj 1931.
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