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

Klubrally
FINALEN 2018

1. Arrangerende klub:

018 Viking Auto Sport

Løbets navn:

Yokohama Klubrallyfinalen
2018

Dato:

10. november 2018

2. Officials:
Løbsleder & sekretariat

Løbslederassistent

Henriette Juel Bruhn
Telefon: 28 91 71 71
E-mail: 3003923@bryggemail.dk
Kenneth Bebe
Telefon 25 37 35 27

3. Deltagerklasser
Positivlisten findes i Rallysportens Cirkulære, kapitel 20.

10. november 2018

Klasse 1:Gadebil for begyndere, Grund- eller R3/C1 licens i max 2
kalenderår, uanset ccm, frie. dog, E-mærkede dæk
Klasse 2: Gadebil, jf. positivliste, klassede dæk
Klasse 3: Gadebil, jf. positivliste, frie, E-mærkede dæk
Klasse 4: Rallysynede biler 0 – 1600 ccm, klassede dæk
Klasse 5: Rallysynede biler 0 – 1600 ccm, frie, E-mærkede dæk
Klasse 6: Rallysynede biler over 1600 ccm, klassede dæk
Klasse 7: Rallysynede biler over 1600 ccm, frie, E-mærkede dæk
Klasse 8: For deltagere, der ikke har kvalificeret sig til finalen

Generel klassement:

Nej

Holdkonkurrence:

Ja

Klassede dæk:

Jf. DASU-aftalen

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

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

Parkering:

70/15
1

Kr. 450,- med reklamer
Kr. 900,- uden reklamer
4. november 2018
på dasu.dk
Via Dasu.dk ved tilmelding

Pedersholm
Roskildevej 161
3600 Frederikssund
Oplysning om parkering
fremsendes med slutinstruktion 1

1. vogns mødetid:
1. vogns start tid:

8:00
9:00

7. Hjælpekort:

nej, rutebog

8. Konkurrencens længde:
Prøver:
Prøvekilometer:

105 km.
10 prøver
20 Km.

9. Underlag

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

10. Særlige bestemmelser
Løbsledelsen forbeholder sig ret til at påsætte reklamer på
deltagernes biler.
Løbet er DASUs landsfinale i klubrally.
Der køres endvidere finale for hold, så nedenstående heromkring.
Slutinstruktion og deltagerliste fremsendes til deltagerne pr. mail.
Mad: Der vil være gratis morgenmad og kaffe til deltagerne. Frokost
kan købes i rallycentrum. Efter løbet vil der være en skøn
præmiemiddag, der består af en 2-retters menu.
Prisen for præmiemiddag udgør kr. 175,00 pr. person og skal vælges
som tillægskøb ved tilmeldelse for deltagerne.
Andre, der ikke deltager i løbet, kan bestille præmiemiddag ved at
tilmelde sig særskilt på dasu.dk.
Efter løbet vil der være uddeling af pokaler for løbet, medaljer fra
DASU for landsfinalen, samt overrækkelse af medaljer for
Sjællandsmesterskabet.
Præmieoverrækkelse finder sted samlet under middagen i
rallycentrum, og først når alle deltagere er i mål og alle protesttider er
udløbet.
Resultatliste ophænges på den officielle opslagstavle i rallycentrum.

Deltagere i klasse 2, 4 og 6 betaler ikke startgebyr. Dette dækkes af
Yokohama.
Det kræver 2 gennemførte SM- eller JFM-løb i en af disse klasser for
at opnå den gratis start.
For disse deltagere vil det ikke være muligt at frikøbe
Yokohamareklamen.
Deltagere i klasse 8 vil ikke blive præmieret af DASU, idet der i denne
klasse ikke deltages i landsfinalen. Men der vil være præmie fra
klubben i henhold til reglement.
Eventuel selvrisiko ved skader, maksimalt kr. 3.000, opkræves hos
den 1. kører, der forsager eventulle skader.
11. Særlige bestemmelser vedrørende Landsfinalen (DM)

Danmarksmesterskaber i klubrally
1. Anmeldelse til mesterskab For at kunne deltage i Danmarksmesterskabet
(finalen) som 1. kører skal man have scoret point som 1. kører i mindst 2 SM-løb
eller mindst 2 løb der indgår i det individuelle JFM i klubrally. Deltagere i finalen
skal deltage i den klasse, hvor ovennævnte point er scoret.

1.1 Særlige forhold vedrørende klubrally klasse 1 Denne klasse er alene for
begyndere. Kun kørere som ikke har højere licens end grundlicens kan deltage,
herfra dog undtaget C1-licens. Køreren kan kun deltage i denne klasse i de
første 2 kalenderår vedkommende udøver sporten som 1. kører.
Der kan ikke deltages på endagslicens. Ovenstående licensbegrænsninger
gælder kun 1. køreren.
4. Hold-DM Pointberegning Der gives holdpoint i
de 7 klasser uanset antal startende hold således:
Placering
1
2
3

100
99
98

Klubholdets holdpoint udgøres af de samlede point fra de 3 bedst placerede
mandskaber på holdet. Såfremt 2 eller flere klubhold har opnået samme antal
holdpoint er det hold bedst, der har flest førstepladser, flest andenpladser, flest
tredjepladser osv., lavest antal strafsekunder for de berørte klubholds tællende
mandskaber i de fælles kørte klasser, lavest antal strafsekunder for de berørte
klubholds tællende mandskaber.
5. Præmiering I klubholdsmesterskabet præmieres de tre bedste klubber, der
har samlet flest klubholdspoint, med pokaler, som tilfalder klubberne, samt
medaljer til deltagerne på disse klubhold. Præmierne uddeles på løbsdagen.
6. Reklame DASU forbeholder sig ret til at anvende et areal på 14 x 60 cm på
siden af hvert køretøj som deltager i klasse 2, 4 og 6 til en evt. dæksponsor.
Uanset placering skal disse sidde minimum 40 cm over jorden målt fra
streamers

