
 

 

 
 
 

2. afdeling af  
Sjællandsmesterskabet 

2018 
Au2parts-løbet 

 

 
 27. april 2018 

 
 

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

1.  Arrangerende klub:  018 Viking Auto Sport 
 
Løbets navn:   Au2parts-løbet 2018 
    (2. afdeling af SM) 

   
Dato:   27. april 2018 
     
 
2. Officials:   
Løbsleder & sekretariat  Henriette Juel Bruhn 
          Telefon: 28 91 71 71 
         E-mail: 3003923@bryggemail.dk 
 
Løbslederassistent  Kenneth Bebe 
 
3. Deltagerklasser  

KR1 - ”Gadebil” - for begyndere, grundlicens alene/C1-licens i max 2 
kalenderår - frie dæk (E-mærkede) 

KR2 - ”Gadebil” – alle ccm – klassede dæk 

KR3 - ”Gadebil” – alle ccm – frie dæk (E-mærkede) 

KR4 - ”Rallybil” – 0-1600 ccm – klassede dæk 

KR5 - ”Rallybil” – 0-1600 ccm – frie dæk (E-mærkede) 

KR6 - ”Rallybil” – over 1601 ccm – klassede dæk 

KR7 - ”Rallybil” – over 1601 ccm – frie dæk (E-mærkede) 

Definition af ovenfor anførte ”gadebil” forefindes i kapitel 20 ”Tekniske 

regler for klubrallybiler”  
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Holdkonkurrence:  Ja 
 
Klassede dæk jf. Rallysportens Cirkulære kap. 17. 
 
4. Begrænsninger: 
Max & min deltagerantal:        60 /15 
Min. for at åbne en klasse: 1 
 
5. Anmeldelse: 
Startgebyr:             Kr. 400,-  med reklamer 
    Kr. 800,- uden reklamer  
Anmeldelsesfrist:   22. april 2018 
   på dasu.dk 
 
Betalingsmåde:       Via Dasu.dk ved tilmelding 
 
6. Løbsområde: 
Start, Pause og Mål:  Pedersholm  
    Roskildevej 161 
                          3600 Frederikssund   
 
Parkering: Oplysning om parkering 

fremsendes med slutinstruktion 1 
  
1. vogns mødetid:  9:00 
1. vogns start tid:  10:00 
 
7. Hjælpekort:  nej, rutebog 
  
8. Konkurrencens længde: 125 km. 
Prøver:   12 prøver  
Prøvekilometer:  25 Km. 
 

9. Underlag Der køres på asfalt og sf-sten og en lille bitte smule 
grus. 

 
 
10. Særlige bestemmelser 
 
Løbsledelsen forbeholder at påsætte reklamer på deltagernes biler. 
 
Der vil være morgenmad til deltagerne i RallyCentrum. 
 
Resultatliste offentliggøres i salen i RallyCentrum. 
 
Slutinstruktion og resultatliste tilsendes kun på mail. 
 
Præmieoverrækkelse finder sted klassevis i rallycentrum efter 
protesttids udløb. 
 
Eventuel selvrisiko ved skader, maksimalt kr. 3.000, opkræves hos 
den 1. kører, der forsager eventulle skader. 
 
Løbet tæller til Sjællandsmesterskabet i klubrally.  
 
 

 


