TILLÆGSREGLER FOR KLUBRALLY
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Automobilsport,
nedenstående tillægsregler og senere slutinstruktioner.
Arrangerende klub:
Løbets navn:
Løbsdato:

Randers Auto Sport
Sønderbæk Auto Klubrally / JFM1
29 Marts 2015

Løbsleder:
Løbsledelse:

Morten Lunøe OF 323 , tlf 40 27 03 24
Jess Brandstrup OF 344
Jan Kidmose OF 344

Sekretariat:

John Sørensen
Hvedetoften 8
8981Spentrup
Tlf. 42 72 44 76

Deltagerklasser:

KR0 – ”Standardbil” jf. positivliste – 0-1000 ccm og MRC* –
frie dæk (E- eller DOT mærkede)
KR1 - ”Gadebil” - for begyndere, Grundlicens alene/C1-licens i
max 2 kalenderår - frie dæk (E- eller DOT mærkede)
KR2 - ”Standardbil” jf. positivliste – over 1000 ccm - klassede
dæk
KR3 - ”Standardbil” jf. positivliste – over 1000 ccm - frie dæk
(E- eller DOT mærkede)
KR4 - ”Rallybil” jf. positivliste – 0-1600 ccm – klassede dæk
KR5 - ”Rallybil” jf. positivliste – 0-1600 ccm – frie dæk
KR6 - ”Rallybil” jf. positivliste – over 1601 ccm – klassede dæk
KR7 - ”Rallybil” jf. positivliste – over 1601 ccm – frie dæk
Ovenfor anførte positivliste forefindes i kapitel 20 i
Rallysportens Cirkulære. *MRC-biler godkendt til Micro Rally
Cup skal deltage i klasse KR0, uanset deres ccm størrelse, og
skal overholde det tekniske reglement for ”Micro Rally Cup”.
I 2015 skal deltagere i klubrallyklasserne 2, 4 og 6 køre på
Yokohama BluEarth AE01.
Uddrag fra mesterskabsbestemmelser for SM og JFM i
klubrally:
DASU forbeholder sig ret til at anvende et areal på 14 x 60 cm
på siden af hvert køretøj som deltager i klasse 2, 4 og 6 til en
evt. dæksponsor. Uanset placering skal disse sidde minimum
40 cm over jorden målt fra streamers underkant

Max. deltagerantal: 60
Min. deltagerantal: 20
Min. køretøjsantal for at åbne en klasse: 3

Startgebyr med reklamer:
Startgebyr uden reklamer:
Anmeldelsesfrist:
Anmeldelsesmåde:

350,700,Mandag d. 23/3
Via DASU’s hjemmeside

Betalingsmåde:

Via DASU’s hjemmeside

Mødested:
Start/pause/mål:
Samlingssted:
1.vogns mødetid
1.vogns starttid

Sønderbæk Auto, Byvejen 34, 8920 Randers
Sønderbæk Auto, Byvejen 34, 8920 Randers
Sønderbæk Auto, Byvejen 34, 8920 Randers
Kl.: 08:00
Kl.: 09:00

Løbets totale længde:
Løbets prøver:

120 km inkl. 25 km prøver
5 prøver kørt 2 gange Underlag: 100% asfalt/beton

Særlige bestemmelser: Løbet er 1. afdeling af JFM og 1. afd. af Randers Auto Sports
klubmesterskab.
Bemærkninger:

Ved starten er der gratis kaffe og rundstykker.
Mad kan købes ved mål, udbud og priser vil fremgå af
slutinstruktion.
Slutinstruktion udsendes via mail / off. gøres på Rallyinfo og
Rasnyt.
Resultatliste udsendes via mail/offentliggøres på Rallyinfo og
Rasnyt

Præmieoverrækkelse: Præmieoverrækkelsen foregår ved samlingsstedet. Afhængigt
af deltagerantallet vil præmieoverrækkelsen foregå klassevis
efter protestfristen er udløbet.

