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Syfte: 

Öppen test av elektroniskt tidkort. 
 

Start – och Målplats väljer ni själva. 
 

1. Introduktion 
 
Resultatservice har i samarbete med Simrishamns MK utvecklat en applikation för att 
kunna förenkla och minska behovet av funktionärer i samband med en rally tävling. 
Applikationen – ”APPEN” – körs på din egen telefon och finns för iOS och Android 
telefoner och plattor. 
 
Den som deltar i träningen gör detta under eget ansvar och på egen risk.  
Resultatservice eller dess funktionärer kan således inte hållas ansvariga för person- och 
sakskador som under testet drabbar deltagarna.  
 
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen  
samtyckt till att vederbörande personuppgifter registreras i arrangörens  
dataregister. Samtycket gäller även om arrangören, inom ramen för sin verksamhet,  
oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.  
 
2. Arrangör 
Resultatservice i samarbete med Simrishamns MK. 
E-post: lars.gren@resultatservice.se 
Hemsida: www.resultatservice.com 
 
3. Organisationskommitté 
Resultatservice och Simrishamns MK 
 
4. Testledare 
 
Testledare  Lars Gren 
Utvecklare  Johan Gren   
 
5. Påhejare 
Simrislundaren Tony Persson 
  Johan Engström 
  Sebastian Steiner 
Domare  Alla ni som testar 
 
6. Testformat  
Testet är en fingerad tävling med 7 sträckor och med en serviceplats.  
I testet ingår 

- Besiktning 
- Anmälan 
- Huvudstart (Etappstart) 
- 3 SS 
- Serviceplats 
- 4 SS 
- Slutmål 
- Utvärdering 

 
Tävlingen körs utan uppehåll.  
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7. Träningsplats 
 
Träningsplats är den plats som Ni finner som mest bekväm.  
Ni behöver tillgång till Er mobiltelefon eller platta samt tillgång till de PDF filer som 
innehåller de QR-coder som används under testen. 
Det är möjligt att ta upp PDF med QR på en annan skärm och scanna därifrån, alternativt 
skriva ut dem. 
 
Service sker efter SS 3. Tänkt som lämplig kaffepaus. 
Officiell anslagstavla finns inte. 
 
8. Anmälan 
Elektronisk anmälan på www.resultatservice.com. Anmälan sker löpande efter att 
anmälan är publicerad och öppnad.  
Anmälan kan göras löpande och under hela testperioden. Vid anmälan tilldelas Ni direkt 
ett startnummer och informationen via slutinstruktionen finns tillgänglig. Observera att 
det kan läggas till och ändras fram till att testen startat 
All PDF och annan information läggs upp som slutinstruktion 
 
Fullständig anmälan måste göras av de obligatoriska fälten i anmälan. 
Tänk på att skriva in relevanta uppgifter då anmälningarna kommer att 
publiceras  
 
9. Tävlingsavgift  
Tävlingsavgift  0:-.  
 
10. Tidsplan 
Onsdag 15 april Anmälan öppnar 

www.resultatservice.com 
Lördag 18 april  Testen öppnar  10:00 
Söndag 19 aug Testen stänger 23.59 
 
11. Deltagare, licensklasser och gallring 
Tävlingen är öppen för alla som har ett konto hos resultatservice. 
 
 
Hur du skapar ett konto finns att läsa på www.resultatservice.com under ”Login” som du 
finner längst upp till höger på hemsidan. 
 
12. Deltagande Telefoner, startordning, Specialsträckor 
Testklasser 1. iPhone  

2. iPad 
3. Android telefon 
4. Android platta. 

 
Startordning:  Är valfri. När du scannar in start (Etappstart) så börjar 

klockan gå och du kan då följa de transporttider som 
finns inlagda i testen. 

 
13. Tidtagning på specialsträckor 
 
 När du scannat in en ankomst TK för en SS så skapar 

testsystemet en starttid beräknad utifrån preliminär starttid. 
Ankomst plus tre minuter. Därefter får Ni en fingerad körtid 
som är 1 minut plus några sekunder. Detta gör att du får en 
starttid för transporten till nästa ankomst TK osv.  
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14. Miljö och tankning 
Utrustning  Enligt Ert eget välbefinnande 
 
Tankning  Er egen kaffekanna eller motsvarande 

 
 
15. Avlysning 
Arrangören äger rätt att avlysa träningen. 
 
16. Resultat och priser   
Resultat kommer inte att anslås. 
 
 
17. Videofilmning  
Videofilmning får endast ske för icke kommersiellt bruk och efter samråd och  
godkännande av Resultatservice. 
 
18. PM  
All information finns tillgänglig via ”Slutinstruktionen” via Ert konto 
 
Dispenser från gällande hastighetsbegränsningar är inte sökt.  
 
19. Träning  
All träning är tillåten 
 
20. Försäkringar 
Enbart Er hemförsäkring gäller vid denna träning 
 
21. Upplysningar m m 
Upplysningar www.resultatservice.com eller via facebook 

 
Instruktion i PDF finns att hämta under ”Våra mobilappar” på vår hemsia. 
 
 

Välkomna till Simrislundaren 1 
 


