Tillægsregler for Klubrally
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Automobil Sport,
nedenstående tillægsregler og senere slutinstruktioner.

Au2Parts-løbet

2014
4. afdeling af
Sjællandsmesterskabet

1. Arrangerende klub:
Løbets navn:

018 Viking Auto Sport
Au2Parts-løbet 2014

Dato:

Søndag, den 24. august 2014
4. afdeling af sjællandsmesterskabet

2. Officials:
Løbsleder

Sekretariat

Kenneth Bebe
Tlf.: 25373527
E-mail: kb@vikingautosport.dk
Kenneth Bebe

3. Deltager klasser:
KR0: ”Standardbil” jf. positivliste – alle licenser – 0 – 1000 ccm – frie dæk
KR1: ”Gadebil” - begyndere, grundlicens/c1-licens i max 2 kalenderår, jf.
positivliste
KR2: ”Standardbil” jf. positivliste, over 1000 ccm, alle licenser, klassede
dæk
KR3: ”Standardbil” jf. positivliste , over 1000 ccm, alle licenser – frie dæk
KR4 - ”Rallybil” jf positivliste– alle licenser – 0-1600 ccm – klassede dæk
KR5 - ”Rallybil” jf positivliste– alle licenser – 0-1600 ccm – frie dæk
KR6 - ”Rallybil” jf positivliste – alle licenser – over 1601 ccm – klassede dæk
KR7 - ”Rallybil” jf positivliste – alle licenser – over 1601 ccm – frie dæk
Positivlisten findes i Rallysportens Cirkulære, kapitel 20.

24. august 2014

Klasse 2, 4 & 6:
BluEarth AE 01

Klassede dæk, Yokohama,

Klasse 0, 1 & 3 :

Frie, men E/DOT mærkede dæk

Generalklassement:
Holdkonkurrence:

Nej
Ja – Tællende til SM for klubhold

4. Begrænsninger:
Max & min. deltagerantal:
Min. for at åbne en klasse:
5. Anmeldelse:
Startgebyr:

• Præmieoverrækkelse finder sted klassevis efter protesttids udløb i
salen ved rallycentrum
50 / 20
1

Kr. 350,- med reklamer
Kr. 700,- uden reklamer

Anmeldelsesfrist:

19. august 2014
Kl. 23.59 – www.dasu.dk

Betalingsmåde:

via DASU.dk ved anmeldelse

6. Løbsområde:
Start, Pause og Mål:

Parkering:

Pedersholm
Roskildevej 161
3600 Frederikssund
Se bagsiden

1. vogns mødetid:
1. vogns start tid:

09:00
10:00

7. Hjælpekort:

Nej – rutebog

8. Konkurrencens længde:
Prøver:

80 km.
12 prøver – 6 køres 2 gange

Underlag:
Prøvekilometer:

Asfalt, sf-sten
23 Km.

9. Særlige bestemmelser
• Tildmeldingen er først gyldig når startgebyret er registret.
• Løbsledelsen forbeholder sig ret til at påsætte reklamer på de
deltagende køretøjer. Frikøb - dobbelt start gebyr.
• Der kan købes frokost og sodavand.
• Biler med manglende registreringsattest eller vognbog nægtes
start.
• Slutinstruktion og resultatliste tilsendes kun på mail.

