Mandag den 19. marts 2018

Slutinstruktion Klubrally og Rallytest 24. marts 2018.
Tak for jeres anmeldelse til ovennævnte arrangement. Løbet er godkendt af DASU under nr. 903
samt af politiet under J. nr.: 1200-50163-00007-18
Mødested: Roskilde Dyrskueplads, Darupvej, 4000 Roskilde.
Der er teknisk kontrol fra kl. 07.30 hvor Tom Larsen kommer rundt på servicepladsen til alle biler,
sørg for at alle dokumenter mv. ligger klar.
Licenskontrol er i HQ (se tegning nedenfor).
Klubrallykørere, der skal bruge endagslicens bedes udfylde den hjemmefra se vedhæftede
(bare et felt). Betaling kr. 150,- på MobilePay 42846
Der er gennemkørsel af rallyprøven fra. Kl. 08:30 til 09:30. Denne kan køres hele dagen fra kl.
09.30-15.00 (Rallyprøven kræver R1/C1 for henholdsvis 1. og 2. kører). Dyrskuepladsen kan
gennemkøres fra 08.00-09.00
Nedenstående tidsplan forsøges overholdt på Dyrskuepladsen:
Klubrally
0900-0945
Rallybiler
1000-1045
Klubrally
1100-1200
Rallybiler
1230-1330
Klubrally
1345-1430

Tidsplan for Åstrup prøven:
Gennemkørsel 0
08.30-09.30
Testkørsel
10.00-13-00
Testkørsel
13.00-15-00 efter behov.

Vi beder jer huske følgende:
 Der tages ikke tid, det er op til deltagerne selv at tage den.
 Biler på prøveskilte skal være rallysynede.
 Kun én kører pr. bil.
 Fri service på Dyrskuepladsen (først til mølle). Snapservice i højre side på Aastrupvej
mellem stop og start
 Der kan tankes hele dagen i tankzone på Dyrskuepladsen.
 Selvrisiko: Ved skade forvoldt på tredjeparts ejendom på prøverne betaler skadevolderen
(deltageren) en selvrisiko på kr. 3.000,-.
 Der kan afhentes gratis morgenmad på servicepladsen og ved frokosttid kan der købes
pølser. Grundet særlige brand hensyn må deltagere må kun grille i grillzonen.
 Husk at stoppe ved stopskiltet på prøverne.
 Fejl bane må ikke rettes. Efter dispensation fra DASU er der flere biler på banen ad gangen i
klubrally.
 Husk presenning (også klubrally). Husk også at medbringe presenning til Snapservice.
 Der udleveres startnumre (sættes i sidebagrude) samt rallyplade (sættes på frontklap)

Med venlig hilsen
Lene Jørgensen
Løbsleder

HUSK AT BESTILLE NUMMERPLADER!
Løbsledelsens telefon på dagen: Lene Jørgensen 21 65 26 09/ Henrik Jensen 23 34 63 50
Vedhæftet startliste, oversigtskort, prøveskitser, startkort (uden foto), endagslicens.

