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

3. afdeling af
Viking Cup 2014 og SM 5
2014

1. Arrangerende klub:

018 Viking Auto Sport

Løbets navn:

Viking Cup
(3. afdeling)
5. afdeling af
sjællandsmesterskabet
i klubrally

Dato:

2. Officials:
Løbsleder & sekretariat

13. september 2014

Henriette Juel Bruhn
Telefon: 28 91 71 71
E-mail: 3003923@bryggemail.dk

3. Deltager klasser
til SM:

13. september 2014

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.

Tillægsregler for Klubrally

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

til Viking Cup
Klasse 1: Gadebiler, max 2 kalenderår, uanset ccm, E eller DOT
mærkede dæk
Klasse 2: Standard biler med godkendte ændringer, uanset ccm (*)
Klasse 3: Standard biler med godkendte ændringer, uanset ccm, (**)
Klasse 4: Rallysynede biler, uanset ccm, (*)
Klasse 5: Rallysynede biler, uanset ccm, frie dæk.
Klasse 6: Åben for alle biler, blot de er lovligt synede (også de
rallysynede er velkomne) (**)
Klasse 2 & 4: (*)

Klassede dæk (Yokohama Blue
Earth)

Klasse 3 & 6 (**)

Frie, men E/DOT mærkede dæk

Generel klassement:

Ja

Holdkonkurrence:

Nej

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

60 /15
1

5. Anmeldelse:
Startgebyr:
Anmeldelsesfrist:

Betalingsmåde:
6. Løbsområde:
Start, Pause og Mål:

Parkering:

Kr. 250,- med reklamer
Kr. 500,- uden reklamer
9. september 2014
Tilmelding på www.dasu.dk
Ved tilmeldingen

Point S
Hanehovedvej 50
3300 Frederiksværk
Oplysning om parkering
fremsendes med slutinstruktion 1

1. vogns mødetid:
1. vogns start tid:

9:00
10:00

7. Hjælpekort:

Nej, rutebog

8. Konkurrencens længde:
Prøver:
Prøvekilometer:

32 km.
8 prøver
17 Km.

9. Underlag

Der køres på asfalt, SF-sten og
lidt grus/jord (under 10%)

10. Særlige bestemmelser
Viking Cup 2014 køres over 4 afdelinger:
Dette er 3. afdeling. Finalen, som er 4. afdeling, er ikke datofastlagt
endnu, men det bliver formentlig i november.
Der kørers om Viking Cup pokaler i alle 5 klasser.
Samt pokal til bedste generelle hold.
3 ud af 4 afdelinger er tællende. Præmiering vil finde sted ved det
sidste løb.
Biler med manglende registreringsattest og/eller vognbog nægtes
start.
Efteranmeldelse kan ske frem til første bils starttid, men ved meget
sene efteranmeldelse, kan man alene tælle med ved Viking Cup.
Løbet er både tællende som SM afdeling i klubrally og som Viking
Cup. Ved tilmelding melder man sig til i SM-klasserne, og så hitter vi
ud af placeringen i Viking Cup klasserne ved beregningen.
Slutinstruktion og resultatliste tilsendes kun på mail.
Præmieoverrækkelse finder sted klassevis i rallycentrum efter
protesttids udløb.

