Tidsschema
Onsdag 10 juli Örebro
09.00-15.00
09.00 17.45
18.00
18.28
18.53

Besiktning av rallybilarna, aktiviteter på serviceplatsen i Örebro.
Ekipagen står uppställda på sina serviceplatser. Fri depå
Invigning av KAK Midnattssolsrally.
Första bil startar Etapp 1 från serviceplatsen
SS1 Sörbybacken
Första bil anländer till etappmålet på serviceplatsen.
Därefter fri service. Passa på att se bilarna på nära håll.

Torsdag 11 juli
07.00
07.53
08.00-11.30
09.41
10.14
10.47
11.20-16.00
13.00
13.53
14.00-17.30
15.33

Första bil startar Etapp 1 från serviceplatsen.
SS2 Järle
Passerkontroll Kopparberg
SS3 Kolbron
SS4 Björnjägarn
SS5 Gränbäcken
Service med lunchuppehåll Hällefors.
SS6 Loka Brunn
SS7 Stadra
Passerkontroll Nora
Första bil anländer till etappmålet på serviceplatsen.
Därefter fri service. Passa på att se bilarna på nära håll.

Fredag 12 juli
07.00
08.03
08.41
09.00-12.30

Första bil startar Etapp 2 från serviceplatsen.
SS8 Nyckelhult
SS9 Vissboda
Passerkontroll Laxå

09.54
10.42
11.20-16.00
12.45
13.58
14.00-17.30
15.31
16.21
18.00-

SS10 Brostuga
SS11 Skribråten
Service med lunchuppehåll Askersund.
SS12 Tycke
SS13 Rönneshytta
Passerkontroll Kumla
SS14 Kulan
Första bil anländer till etappmålet på serviceplatsen.
Därefter fri service. Passa på att se bilarna på nära håll.
Örebro Race Night 2019 på Gammelbacka Arena vid serviceplatsen.
Montertrucksshow, KTM freestylemotocross, försök att slå europarekordet i längdhopp med monstertruckar med mera.
Dessutom är försvarsmakten på plats.

Lördag 13 juli
07.00
07.48
08.46
10.19
10.40-15.00
12.07
12.40
13.23
14.16
14.26-18.00
20.00

Första bil startar Etapp 3 från serviceplatsen.
SS15 Stora Mellösa
SS16 Lundbyskog
SS17 Struken
Service med lunchuppehåll Hjälmare Docka.
SS18 Röforsbacken
SS19 Karltorp
SS20 Dyltastigen
SS21 Berglunda
Målgång. Se vinnarna ta emot publikens jubel på serviceplatsen.
Prisutdelningsbanketten startar.

Publikinformation
Tänk på att stå på ett säkert ställe och att inte gå
på vägen efter att ni haft kontakt med första förbil.
Även Regularityåkarna tävlar på fullt allvar och har
på vissa partier en avsevärd hastighet.
Respektera detta och gå inte på vägen. Om vi
alla bidrar med sunt förnuft får vi ett säkert
och trevligt rally!
Efter Regularityåkarna blir det ett kort uppehåll och därefter kommer
Historic Rally i full fart.
Alla tidsangivelser gäller för första tävlande, startfältet är cirka 4
timmar långt.
Arrangerande klubbar har rätt att ta entré och parkeringsavgift på
sina sträckor. Programtidningen gäller som entré för en person. Alla
avgifter går till respektive motorklubb.

Det kommer att finnas servering på de flesta sträckorna, allt i klubbarnas
regi. Se kartsidorna för detaljerad info om publikservice. Vid startplatser,
uppehåll och mål kommer t-shirts, kepsar, pins, vagnmärken m.m. att
finnas till försäljning.
Startordning: Regularity Sport, Regularity Elite och Historic Rally med
snabbaste ekipage sist utom på onsdagen då snabbaste i Historic Rally
startar först.
För etapp 2 och 3 startar Historic Rally startar i resultatordning med
snabbast ekipage sist.
De tävlande som eventuellt tvingas bryta en etapp kan starta om i
tävlingen mot tidstillägg. I klassen Historic Rally är tidstillägget 5 minuter
per missad specialsträcka.
Senaste nytt, resultat och omstartlistor hittar ni på hemsidan under
rallyts gång, www.midnattssolsrallyt.com. Glöm ej att läsa igenom säkerhetsföreskrifterna i programtidningen.
Vi värnar om ett säkert rally.

Rallyradio
Via vår hemsida www.midnattssolsrallyt.com hittar du sändningarna som pågår under hela rallyt.
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