
 

 

 
 
 

FINALEN 
Viking Cup 2016  

 
 
 
 

 
 

6. november 2016 

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

 

1.  Arrangerende klub:  018 Viking Auto Sport 
 
Løbets navn:   Viking Cup FINALEN 2016 
    (4. afdeling) 

   
Dato:   6. november 2016 
     
 
2. Officials:   
Løbsleder & sekretariat  Henriette Juel Bruhn 
          Telefon: 28 91 71 71 
         E-mail: 3003923@bryggemail.dk 
 
3. Deltager klasser  
Positivlisten findes i Rallysportens Cirkulære, kapitel 20, se evt. 
http://www.dasu.dk/media/1473/ru-cirkulaere-kap-20-120216.pdf 

 
Klasse 1: Gadebiler, max 2 kalenderår, uanset ccm, E-mærkede dæk 
Klasse 2: Gadebiler med godkendte ændringer, uanset ccm (*) 
Klasse 3: Gadebiler 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- mærkede dæk  

Generel klassement:  Ja 
  
Holdkonkurrence:  Nej 
 
4. Begrænsninger: 
Max & min deltagerantal:        60 /15 



 

 

Min. for at åbne en klasse: 1 
 
5. Anmeldelse: 
Startgebyr:             Kr. 250,-  med reklamer 
    Kr. 500,- uden reklamer  
Anmeldelsesfrist:   FREDAG DEN 4/11-2016 kl. 18 
   på knagen.dk 
 
Betalingsmåde:       Ved start 
 
6. Løbsområde: 
Start, Pause og Mål:  Pedersholm  
    Roskildevej 161 
                          3600 Frederikssund   
 
Parkering: Oplysning om parkering 

fremsendes med slutinstruktion 1 
  
1. vogns mødetid:  13:00 
1. vogns start tid:  14:00 
 
7. Hjælpekort:  ja 
  
8. Konkurrencens længde: 80,8 km. 
Prøver:   8 prøver  
Prøvekilometer:  16,5 Km. 
 
9. Underlag   Der køres på asfalt og lidt (hullet) 

jord 
 
 
10. Særlige bestemmelser 
Viking Cup 2016 køres over 4 afdelinger: Afdelingerne køres: 

1. afd. søndag den 6. marts 2016 
2. afd. søndag den 22. maj 2016 
3. afd. lørdag den 20. august 2016 

4. afd. den 5. eller 6. november 2016.  
 
Der uddeles præmier for hele turneringen efter løbet. 
  
Der kørers om Viking Cup pokaler i alle 5 klasser. 
Samt pokal til bedste generelle hold. 
 
3 ud af 4 afdelinger er tællende.  
 
Biler med manglende registreringsattest eller vognbog nægtes start.  
 
Efteranmeldelse kan ske frem til første bils starttid. 
 
Slutinstruktion og resultatliste tilsendes kun på mail. 
 
Opråbning af resultater finder sted i rallycentrum efter protesttids 
udløb for alle klasser. 
 
Eventuel selvrisiko ved skader, maksimalt kr. 3.000, opkræves hos 
den 1. kører, der forsager eventulle skader. 
 
OBS, da det er finalen i årets sidste løb, synes vi, at det kunne 
være hyggeligt at spise sammen efter løbet, som vi plejer ved 
afslutningen. Traditionen tro gør vi sådan, at vi ligger en folder fra 
pizzamanden, som man kan krydse af på, og så bestiller vi samlet, 
men for egen regning. Håber mange af jer vil hygge med efter løbet  


