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Information tidkort, avvikelser mot ordinarie rutin - East Sweden Rally 
 
All resultathantering under tävlingen grundar sig på de tider som redovisas i resultatsystemet och 
redovisas fortlöpande under tävlingen på www.resultatservice.com. 
 
Tidkort samt kommunikation vid TK 
Tävlande tilldelas tidkort 1 och 2 för tävlingen i anmälningskuvertet. Den tävlande får sedan själv 
fylla i dessa tidkort enligt anvisning från funktionär. Anvisning kommer att utgöras av skyltar som 
funktionär visar upp.  
 
Den tävlande fyller i sitt tidkort enligt anvisning från funktionär och ansvarar därefter för att göra 
en egenkontroll av ifyllda värden mot anvisning. Tävlande bekräftar utförd kontroll genom att 
göra ”tummen upp” till funktionär. Var extra noga med tider för avgångs TK samt Start SS då ni 
beräknar transporttiden med dessa som grund. 
 
Tidkort 1 lämnas i samband med service och tidkort 2 lämnas vid målgång. Vid målgång ska då 
Tävlingsrapporten då vara ifylld och undertecknad för att återfå vagnbok. Tävlingsrapport skall 
också lämnas om ni tvingats bryta. 
 
Tävlingsstart 

• Avgångstid visas i TK, vilken den tävlande fyller i aktuella värden i tidkort 1. Vid försenad 
start noteras denna. 

• Egenkontroll och tummen upp enligt tidigare beskrivning. 
 
SS, Ankomst-TK 

• Tävlingsekipaget rullar in i TK-zon som vanligt enligt RY 7.3. 

• Tävlande ska verkställa anmälan på ideal ankomsttid, vilket istället för genom överlämnade 
av tidkort/tidbok sker när man stannar vid TK bilen på samma ställe där man normalt 
överlämnar tidkortet, tävlande håller upp sitt tidkort för att visa att det är den tidpunkten han 
vill ha som ankomsttid. Denna tid noteras som ankomsttid. 

• TK-personal visar "skylt" med noterad ankomsttid samt preliminär starttid. Tävlande fyller i 
aktuella värden, kontrollerar och bekräftar. 

• Vid köbildning anmäler sig den tävlande vid TK och begär ankomsttid på sedvanligt sätt. 
Tänk här på att HÅLLA AVSTÅND. 

 
SS, Startlinjen 

• Funktionär visar skylt med verklig starttid samt föregående startnummer.  

• Tävlande fyller i aktuella värden, kontrollerar och bekräftar.  
 
SS, Mål TK 

• Funktionär visar skylt med Tid SS. 

• Vid tjuvstart skrivs TJUVSTART i anteckningsfältet för sträckan. 

• Tävlande fyller i aktuella värden, kontrollerar och bekräftar. 
 
Målgång 

• Som vid SS Ankomst TK i tillämpliga delar. Ankomst till mål får ske före ideal ankomsttid. 

• Lämna tidkort till TK personalen. 

http://www.resultatservice.com/

