SM Klubrally 2019
Slutinstruktion 1

11. juni 2019

Tak for jeres tilmelding til Roskilde Klubrally d. 16. juni 2017.
Løbsleder er Henrik Hofmann Boyhus - OF 324 – og dommer i løbet er Finn Højlund.
Løbet er godkendt under nummer 408 af DASU og 1200-50163-00049-19 af Midt og
Vestsjællands Politi.
Startnummer og starttid fremgår af vedlagte deltagerliste.
I skal starte med at parkere trailere m.v. Derefter skal i til teknisk kontrol, hvor I kan
tage startnumre og reklamer. Disse skal være påsat inden teknisk kontrol. Efter teknisk
kontrol skal I køre i parc fermé og gå i klubhuset til licenskontrol.
Mødetid er 60 min. før til teknisk kontrol. (se vedlagte kort).
Læg mærke til at første bil starter kl. 9:00, og derfor skal møde kl. 8:00.
Reklamer: Rallypladen på motorhjælmen og startnumre samt codan rubber reklame på
fordørerne. De hentes ved teknisk kontrol og de skal være påsat inden teknisk kontrol.
Startkort. I skal huske at medbringe et udfyldt startkort, som er vedlagt denne
slutinstruktion. Tro og love afsnittet skal udfyldes og afleveres ved mål, eller hvis I udgår,
vognbogen udleveres først efter aflevering af startkortet.
Hvis ikke der afleveres startkort bortfalder klubbens tilskud på kr. 1.250,- til dækning af
selvrisikoen på evt. skader, så deltageren selv skal dække alle kr. 2.500,Maks tider på prøverne. Bliver slået op på prøven samt ved mål, fordi de kontrolleres og
fastsættes på dagen.
Husk også vognbogen
Vi henleder jeres opmærksomhed på bl.a. park fermé reglerne. Samt at der er fokus på
tyvstart – pas på at bilen ikke triller inden flaget hæves.
Der vil løbende være præmieoverrækkelse
Telefonnummer på dagen er: 3035 3625 / 2944 1596
Vi glæder os til at se jer… / Løbsledelsen
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SM Klubrally 2019
Startnr:

Klubrally 16. juni 2019
1. kører / Driver

2. kører / Co-Driver

Navn / Name

Navn / Name

Nationality

Nationality

Licence

Licence
Teknisk kontrol godkendt

Dokument kontrol godkendt

Sign.

Start Parc Fermé ind

Sign.

Tid

Sign.

Tro og Love Erklæring
Undertegnede 1. kører i Roskilde Klubrally erklærer hermed på tor og love (sæt kun 1
kryds)
�
at hverken jeg eller mit servicemandskab eller andre personer tilknyttet mit hold har
forvoldt skade på 3. mands person og/eller ejendom i dette arrangement.
�
at jeg eller mit mandskab eller personer tilknyttet mit hold har forvoldt en eller flere skader
på 3. mands person og/eller ejendom, og jeg forpligter mig til hurtigst muligt og inden
arrangementets afslutning at henvende mig i sekretariatet for udfyldelse af skadesrapport.
�
at jeg ikke er sikker på, om jeg (vi) har forvoldt skade på 3. mands person og/eller
ejendom, og jeg forpligter mig til hurtigst muligt og inden arrangementets afslutning at
henvende mig i sekretariatet for en nærmere undersøgelse af sagen.
Startnr.

Licensnr.

Navn:
Dato:

Underskrift:
Vognbogen udleveres i sekretariatet mod aflevering af dette startkort

Hvis I er udgået under løbet, skal I drage omsorg for, at startkortet og denne erklæring afleveres i sekretariatet
inden I kører hjem. Hvis I har forvoldt en skade, skal I udfylde og underskrive en skadesanmeldelse, der
afleveres til løbsledelsen.
Undladelse heraf vil medføre indberetning til DASU.
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SM Klubrally 2019
Kort:

Klubhus
Park Ferme

P for ledsagere

Trailer P

Teknisk kontrol
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