TILLÆGSREGLER FOR KLUBRALLY
3. afdeling af
Sjællandsmesterskabet i Klubrally
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Automobilsport,
nedenstående tillægsregler og senere slutinstruktioner.
Arrangerende klub:
Løbets navn:
Løbsdato:

ASKHedeland
Roskilde Klubrally 2019
16. juni 2019

Løbsleder:
Løbsledelse:

Henrik Hofman Boyhus off 324
Peter D. Nielsen off 344
Martin Laursen off 344

Sekretariat:

Martin Laursen

laursen92@gmail.com

3120 6206
http://rallyroskilde.dk/
Deltagerklasser:

Husk at klasseopdelingen er ændret til i år 2019
KR1 - ”Rallybil” - over 1600 ccm - klassede dæk
KR2 - ”Rallybil” - over 1600 ccm - frie dæk (E-mærkede)
KR3 - ”Rallybil” - 0-1600 ccm - klassede dæk
KR4 - ”Rallybil” - 0-1600 ccm - frie dæk (E-mærkede)
KR5 - ”Standardbil” - alle ccm - frie dæk (E-mærkede)
KR6 - ”Standardbil” - alle ccm - frie dæk (E-mærkede)
KR7 - ”Gadebil” - 0-1600 ccm for begyndere*
KR8 - ”Gadebil” - over 1600 ccm for begyndere*

Bemærk at klasse 7 og 8 er for begyndere, prøv rally i max 2
kalenderår - frie dæk (E-mærkede)
Bemærk ligeledes at der startes i omvendt ordre, altså først
klasse 8, dernæst 7 etc.
Definition af ovefor anførte ”gadebil” forefindes i kapitel 20
”Tekniske regler for klubrallybiler”. Husk at disse er strammet
op i 2019.
* I klasserne 1 til og med 8 skal første køreren som minimum
have udfyldt scorekort eller R3 licens for at kunne få
mesterskabspoint og for at køre alle prøver. Anden køreren
kan ikke føre bilen på prøverne – straffen for dette er
udelukkelse.
Deltagere uden licens kan møde på dagen frem til kl 11:00 og
komme ud at køre udvalgt prøve under kyndig instruktion
Klassede dæk: Jf. DASU-aftalen.
Max. deltagerantal: 60
Min. deltagerantal: 20
Min. køretøjsantal for at åbne en klasse: 5

Startgebyr med reklamer:
Startgebyr uden reklamer:
Startgebyr med reklame kl 9:
Startgebyr uden reklame kl 9:
Anmeldelsesfrist:
Anmeldelsesmåde:
Betalingsmåde:

400
800
200
400
9. juni 2019 kl 24:00
NB husk det er SØNDAG og ikke MANDAG!
via DASU
via DASU, betaling ved anmeldelse

Mødested:
Start/pause/mål:
Samlingssted:

ASKHedelands Klubhus Maglehøjen 14 4000 Roskilde
ASKHedelands Klubhus Maglehøjen 14 4000 Roskilde
ASKHedelands Klubhus Maglehøjen 14 4000 Roskilde

1.vogns mødetid
1.vogns starttid

Fremgår af slutninstruktionen**
Fremgår af slutninstruktionen

Løbets totale længde: ca. 120 km, deraf op til 30 km prøver
Løbets prøver:
Lange gode prøver på asfalt, SF sten og en smule grus
Særlige bestemmelser: Reklamer: Løbsledelsen forbeholder sig retten til yderligere
reklamer på deltagernes biler.
Reklamen for Codan Gummi kan ikke frikøbes og den er i
forbindelse med startnumrene.
Slutinstruktion 1: udsendes pr mail og
http://rallyroskilde.dk/ samt www.dasu.dk.
Resultatlisten: Udsendes pr mail og offentliggøres på
http://rallyroskilde.dk/ samt www.dasu.dk.
Præmieoverrækkelse: Foregår løbende på samlingsstedet.
Selvrisikoen på kr. 3.000 ved ansvarsskader: Selvrisikoen
deles 50% til mandskabet og resten betales af ASKHedeland.
Dog skal deltageren betale fuld selvrisiko ved manglende
aflevering af startkort (se nedenfor) eller hvis tro- og
loveerklæringen er udfyldt forkert.
Startkort: Der benyttes startkort i løbet. Det skal udfyldes og
medbringes under hele løbet og afleveres ved mål, eller hvis
man udgår. Startkortet udsendes med slutinstruktionen.

