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

Kjellerup og Omegns Motorklub
Jysk/Fynsk Fejde 2015
1. august 2015.

Løbsleder:
Løbsledelse:

Henrik Funch OF344
Kenneth Svendsen OF323

Sekretariat:

Kenneth Svendsen
Tlf. 29335000
ks@rallydenmark.dk
www.kom.dk

Deltagerklasser:

KR0: Standardbil jf. positivliste – 0-1000 ccm + MRC*– frie
dæk (E- eller DOT-mærkede).
KR1: Gadebil for begyndere, grundlicens alene/C1
licens i max. 2 kalenderår frie dæk (E- eller DOT-mærkede).
KR2: Standardbil jf. positivliste – over 1000 ccm - klassede
dæk.
KR3: Standardbil jf. positivliste – over 1000 ccm - frie dæk
(E- eller DOT-mærkede).
KR4: Rallybil jf. positivliste – 0-1600 ccm, klassede dæk.
KR5: Rallybil jf. positivliste – 0-1600 ccm, frie dæk.
KR6: Rallybil jf. positivliste – over 1601 ccm, klassede dæk.
KR7: Rallybil jf. positivliste – over 1601 ccm, frie dæk.
Ovenfor anførte positivliste findes i kapitel 20 i Rallysportens
Cirkulære.
*) MRC-biler godkendt til Micro Rally Cup skal deltage i KR0
uanset deres ccm størrelse, og skal overholdet det tekniske
reglement for Micro Rally Cup.
Holdkonkurrence: Ja
Klassede dæk: Jf. DASU-aftalen.
Max. deltagerantal: 60
Min. deltagerantal: 15
Min. køretøjsantal for at åbne en klasse: 3

Startgebyr med reklamer:
Startgebyr uden reklamer:
Anmeldelsesfrist:
Anmeldelsesmåde:
Betalingsmåde:

350,700,Mandag d. 27. juli 2015
www.DASU.dk
www.DASU.dk

Mødested:
Start/pause/mål:
1.vogns mødetid
1.vogns starttid
Løbets totale længde:
Løbets prøver:
Særlige bestemmelser:

Resen Hallen, Furvej 9, 7800 Skive
Resen Hallen, Furvej 9, 7800 Skive
(Kl.: 08:00)
(Kl.: 09:00)
100 km.
(beskriv. f.eks. 5 prøver kørt 2 gange. Samlet længde 25 km.
Underlag: 100% asfalt)
Arrangementet tæller som en del af KOM´s klubmesterskab
samt SPEED NORD.
Arrangøren forbeholder sig ret til at påsætte reklame på
deltagernes bil.
Slutinstruktion 1: Udsendes pr mail og offentliggøres
på www.kom.dk og www.rallyinfo.dk
Resultater: Offentliggøres ved mål kl. 17.00
Resultatlisten: Udsendes pr mail og bliver lagt op www.kom.dk
Selvrisiko som udløses ved større skader på andres ejendom,
deles 50/50 mellem kører og arrangerende klub. Selvrisikoen
er kr. 3.000,- Det er altså både op til løbsledelsens
planlægning og op til dig som deltager at undgå skader.

