
 

 

 
 
 

Frederiksværkerløbet 
Viking Cup 1. afd. 2020  

 
 

30. september 2020 

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:   Frederiksværkerløbet 

1. afdeling af Viking Cup 2020 
   

Dato:   30. august 2020 
     
 
2. Officials:   
Løbsleder & sekretariat  Henriette Juel Bruhn 
          Telefon: 28 91 71 71  
         E-mail: hb@vikingautosport.dk 
 
3. Deltager klasser  
Se reglement 298 vedrørende klubrallybiler 

https://www.dasu.dk/media/35081/298-teknisk-reglement-for-
klubrallybiler-2020.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 AE01, AE50 eller ES32) 

https://www.dasu.dk/media/35081/298-teknisk-reglement-for-klubrallybiler-2020.pdf
https://www.dasu.dk/media/35081/298-teknisk-reglement-for-klubrallybiler-2020.pdf


 

 

Klasse 3 & 6 (**)  Frie, men E- mærkede dæk  

Generel klassement:  Ja 
  
Holdkonkurrence:  Nej 
 
4. Begrænsninger: 
Max & min deltagerantal:        30 /15 
Min. for at åbne en klasse: 1 
 
5. Anmeldelse: 
Startgebyr:             Kr. 250,- med reklamer 
    Kr. 500,- uden reklamer  
Anmeldelsesfrist:   Torsdag den 27. august 2020 
   på knagen.dk 
 
Betalingsmåde:       Ved start 
 
6. Løbsområde: 
Start, Pause og Mål:  Frv. Karrosserifabrik A/S  
    Åsebro 28 
                          3300 Frederiksværk   
 
Parkering: Oplysning om parkering 

fremsendes med slutinstruktion 1 
  
1. vogns mødetid:  9:30 
1. vogns start tid:  10:30 
 
7. Hjælpekort:  Rutebog 
  
8. Konkurrencens længde: 60 km. 
Prøver:   8 prøver  
Prøvekilometer:  16 Km. 
 

9. Underlag   Der køres på asfalt og lidt 
grus/jord.  

 
10. Særlige bestemmelser 
 
Vi tager alle forholdsregler for at forebygge COVID-19 smitte, og er 
endvidere underlagt reglerne om forsamlingsforbud for mere end 100 
personer. I dette antal tæller alle deltagere, alle officials, løbsleder 
osv. Derfor henstilles til desværre til, at der ikke kan medtages 
publikummer m.v. ØV, men vi glæder os til, at dette bliver muligt igen. 
 
Pga. situationen med Corona, og da vi er kommet sent i gang, ved vi 
ikke pt. hvor mange afdelingen af Viking Cup vi får kørt, men vi håber 
så mange, som muligt. 
 
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 klassevis i rallycentrum efter 
protesttids udløb. 
 
Eventuel selvrisiko ved skader, maksimalt kr. 2.500,00, opkræves hos 
den 1. kører, der forsager eventulle skader. 
 


