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

Randers Auto Sport
Lime Løbet / 7 afd. af Speed Nord Turneringen
21/9 2019

Løbsleder:
Løbsledelse:

Jacob Nielsen / OF344
Jens Erik Jensen

Sekretariat:

Jens Erik Jensen
21 76 06 22
jejensen@fiberflex.dk

Deltagerklasser:

KR1 - ”Rallybil” - over 1600ccm - klassede dæk
KR2 - ”Rallybil” - over 1600ccm - frie dæk (E-mærkede)
KR3 - ”Rallybil” - 0-1600 ccm - klassede dæk
KR4 - ”Rallybil” - 0-1600 ccm - frie dæk (E-mærkede)
KR5 - ”Standardbil” - alle ccm - klassede dæk
KR6 - ”Standardbil” - alle ccm - frie dæk (E-mærkede)
KR7 - ”Gadebil” - 0-1600 ccm for begyndere, prøv rally i max 2
kalenderår - frie dæk (E-mærkede)
KR8 - ”Gadebil” - over 1600 ccm for begyndere, prøv rally i
max 2 kalenderår - frie dæk (E-mærkede)
Definition af ovenfor anførte ”gadebil” og ”standardbil”
forefindes i rallysportens cirkulære kapitel 20 ”Tekniske regler
for klubrallybiler”.
Generalklassement: Ja
Klassede dæk: Jf. DASU-aftalen.
Max. deltagerantal: 60
Min. deltagerantal: 20
Min. køretøjsantal for at åbne en klasse: 1

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

350kr
700kr
16/9 2019
Via dasu.dk
Via dasu.dk

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

Voldum Hallen, Voldum-Rud Vej 42, 8370 Hadsten
Voldum Hallen, Voldum-Rud Vej 42, 8370 Hadsten
Voldum Hallen, Voldum-Rud Vej 42, 8370 Hadsten
Kl. 8.00
Kl. 9.00

Løbets totale længde:
Løbets prøver:

108km inkl. 25,6km prøver
5 prøver kørt 2 gange. Samlet længde 25,6 km.
Underlag: 80% asfalt og 20% grus

Særlige bestemmelser: Reklamer: Løbet forbeholder sig ret til at montere reklamer på
deltagers biler
Slutinstruktion 1: Udsendes pr. mail
Resultater: Offentliggøres på samlingsstedet
Resultatlisten: Udsendes pr mail
Der uddeles pokaler til de tre bedste mandskaber i hver klasse
Der uddeles præmie til generel hurtigst
Præmieoverrækkelse: Umiddelbart efter endt protesttid for
resultatliste
Løbet tæller til Speed Nord Turneringen som 7 afdeling
Der vil være mulighed for køb af mad og drikke på
samlingsstedet.
Løbet er vært med rundstykker og kaffe ved start
Ved skade forvoldt på tredieparts ejendom på
hastighedsprøverne betaler skadevolderen (deltageren) en
selvrisiko på kr.: 1500

