Pre Ride Information Bollnäs 2017.
Start till SP1
Grusväg och skogsåka observera att det är samma transport som på loop 2 fram till där den delar sig vid Bollebacken (SP3).
Åktid ca 33min.
SP1 Enduroprov
Fin skogsenduro, en chikan är inlagd på det snabba partiet på första hygget av säkerhetssjäl.
Åktid ca 8-9min.
SP1 till SP2
Kort transport på ca 50m
Åktid ca 0min
SP2 Enduroprov
Stenig skogsenduro med lite luriga backar
Åktid ca 11-14min
SP2 till TK1
Mestadels Vägåkning. OBSERVERA att sista biten in delas transporten med den som kommer från SP3, transporten går in
höger direkt efter grinden in på området sedan delar den sig med skyltning mot TK1.
Åktid ca 20min.
Total åktid Start till TK1 inkl. 2min pustningstid på provet är ca 78 och idealtiden är 87min, alltså ca 9min till service.
Dock kommer ca 1-2minuter tas bort på transporten ut från området så servicetid blir ca 10min.
TK1 ligger längst in i depån till vänster.
TK1 till SP3.
Mestadels grusväg, samma transport som på första loopen fram till provet.
Åktid ca 15minuter
SP3 Crossprov
Gräsprov i slalombacke med skråsvängar och backar, kan komma fram lite sten efter ett tag. Åktid ca 6minuter.
SP3 – SP4 Vägåkning, sista biten in mot SP4 kommer ni in på samma transport som från SP2, se till att köra mot SP4 när den
delar sig igen.
Åktid ca 14min
SP4 Crossprov
Fint crossprov på crossbana och lite runt densamma.
Åktid ca 5 minuter.
SP4 till TK2.
Kort transport in mot depån, kommer in på samma transport som från SP2.
Åktid ca 1min
Total körtid på sträckan TK1 till TK2 är ca 45min inkl 2min pustningstid/prov. Idealtiden är 54min. Ca 9min över till service.
Dock kommer ca 1-2minuter tas bort på transporten ut från området så servicetid blir ca 10min.
TK 2 ligger längst in i depån till höger.
Målgång för tävlingen vid målgång på sista SP

KÖR LUNGT I DEPÅN!!!!! SE TILL ATT HÅLLA KOLL PÅ VILKEN TK DU SKA TILL.
HÅLL HASTIGHETSGRÄNSERNA LÄNGS VÄGARNA!!!

