3. afdeling af
Viking Cup 2022

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:

3. afdeling af Viking Cup 2022

Dato:

24. september 2022

2. Officials:
Løbsleder & sekretariat

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

3. Deltager klasser

Reglement for klubrallybiler findes i reglement 2.98

24. september 2022

Klasse 1: Gadebiler, der er lovligt synede. 1. køreren må maksimalt have
kørt i 2 kalender år. E-mærkede dæk
Klasse 2: Gadebiler (jf. DASU’s definition) klassede dæk.
Klasse 3: Gadebiler (jf. DASU’s definition), frie dæk (e-mærkede dog)
Klasse 4: Rallysynede biler, klassede dæk.
Klasse 5: Rallysynede biler, frie dæk
Klasse 6: Banditklassen, alle mod alle, dog skal bilen være lovligt synet.
Også rallysynede biler kan deltage. Dæk – frie, dog må alene rallysynede
biler køre på slicks (og ikke rallysynede biler skal køre på e-mærkede dæk).

Klasse 2 & 4

Klassede dæk (Yokohama Blue
Earth - ES ES32 og GT AE51)

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:

Der vil lidt formiddagsmad (brød) til deltagerne og officials i
RallyCentrum.
Resultatliste offentliggøres i RallyCentrum.

Kr. 200,- med reklamer
Kr. 400,- uden reklamer
22. september 2022
på knagen.dk

Slutinstruktion og resultatliste tilsendes kun på mail.

ved licenskontrol

Eventuel selvrisiko ved skader, maksimalt kr. 2.500, opkræves hos
den 1. kører, der forsager eventulle skader.

Teddy Kromans eftf.
Åsebro 30A
3300 Frederiksværk

Løbet tæller Viking Cup 2022.

Parkering:

Oplysning om parkering
fremsendes med slutinstruktion 1

1. vogns mødetid:
1. vogns start tid:

10:00
11:00

7. Hjælpekort:

nej, rutebog

8. Konkurrencens længde:
Prøver:
Prøvekilometer:

35 km.
4-5 prøver
10 Km.

9. Underlag

Der køres på asfalt og sf-sten og
lidt grus (ikke nok til grusdæk –
men nok til snavset bil).

10. Særlige bestemmelser

Løbsledelsen forbeholder at påsætte reklamer på deltagernes biler.

Der præmieres først efter turnerings afslutning. 3 ud af 4 afdelinger er
tællende

Bemærk, at løbet holdes helt low key og kun med få prøver. Derfor er
startgebyret lavere og vi kan eventuelt køre ud i samlet flok og heppe
på hinanden. Vi tager det, som det kommer. Hvis man ikke har lyst at
køre langt for så lille (men hyggelige) en afdeling af Viking Cup, så er
det jo kun 3 afdelinger, der tæller, hvis man vil springe en over. Det
håber vi dog ikke �

