
                                                                                                                                                          

TILLÆGSREGLER FOR RALLYSPRINT 
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Automobilsport, nedenstående tillægsregler 

og senere slutinstruktioner. 
 
Arrangerende klub: 089 Kjellerup og Omegns Motorklub 
Løbets navn:  BIRCH Tvilum Rallyshow 2019 
Løbsdato:  Fredag d. 9. august 2019 
 
Løbsleder:  Freddy Pedersen OF324  Tlf: 40109370   freddy@rallyshow.dk 
Ass. Løbsleder:  
  Kenneth Svendsen OF323   Tlf: 29335000   kenneth@rallyshow.dk 
Løbsledelse:  Suna Schwaen OF373 Tlf: 60657518   suna@rallyshow.dk 
  Brian M. Pedersen Tlf: 40681167   brian@rallyshow.dk 
   
 
Sekretariat:  Kenneth Svendsen, Dalvejen 89, 8600 Silkeborg 

Tlf. 2933 5000 
  info@rallyshow.dk 
  www.rallyshow.dk 
 

Deltagerklasser: Kl. 1 – R1, N 0-1600, A 0-1400, Kit 0-1400, E 0-1600. 
Kl. 2 – R2, N 1601-2000, A 1401-1600, E 1601-, DK 0-1600, 1600 Challenge. 
Kl. 3 – R3, A 1601-2000, S 1600, Kit/Maxi 1401-2000, N 2WD 2001-,  
            DK 1601-2000. 
Kl. 4 – S 2000 & 4WD alle grupper, DK 2001-, A 2WD 2001-, Alle GT klasser og  
            R5 biler, WRC  

 Kl. 5 – Historiske biler op til 1986 + KRB  
 

  Generalklassement: Ja, i finaleheat 
   
  Max. deltagerantal: 65  (Efteranmeldelser modtages ikke) 
  Min. deltagerantal:  30 
  Min. køretøjsantal for at åbne en klasse: 3 
Begrænsninger: I tilfælde af at max. deltagerantal overskrides, forbeholder løbsledelsen sig 

retten til, frit at vælge mellem samtlige indkomne anmeldelser.  
 
Startgebyr med reklamer: DKK 700,- inkl. 1 servicevogn og forsikring. Udenlandsk kører fri start. 
Startgebyr uden reklamer: DKK 1.400,- 
Selvrisiko ved skader: I forhold til løbsforsikringens selvrisiko på kr. 5.000 ved ansvarsskader: 
 Ved skade forvoldt på tredjeparts ejendom på hastighedsprøverne betaler 

skadevolderen (deltageren) en selvrisiko stor kr.: 2.500 og løbsarrangør 
ligeledes stor kr. 2.500. 

 
Anmeldelsesfrist: Senest onsdag d. 1. august 2019 kl. 20:00 (Modtaget af sekretariatet) 
  Ved afbud senest 6. august 2019 tilbagebetales fuldt startgebyr. 
Anmeldelsesmåde:                  Via online anmeldelsesformular på www.dasu.dk 
Betalingsmåde: Via www.dasu.dk 

 
  
Mødested: Egon Kristiansens Allé 2, 8882 Fårvang 
Start/pause/mål: Egon Kristiansens Allé 2, 8882 Fårvang 
Samlingssted: Egon Kristiansens Allé 2, 8882 Fårvang 
1.vogns mødetid Kl.: 14:00 
1.vogns starttid Kl.: 16:45 
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 Kl.: 16:30 Gennemkørsel/præsentation   
 Kl.: 16:45 1. heat 
 Kl.: 18:00 2. heat 
 Kl.: 18:45 Klassisk Show 
 Kl.: 19:40 3. heat 
 Kl.: 20:45 Finale heat 
 Kl.: 21:15 Præmieoverrækkelse 
 
Hastighedsprøven: 1 prøve 15-30 km. Inkl. finaleheat  100% asfalt. 
Løbets afvikling: Ordinær konkurrence heat 1 + 2 + 3 (2 bedste heattider er tællende). 

 I finaleheatet, heat 4, deltager de 20 generelt hurtigste (den bedste heattid fra 
heat 1, 2 eller 3 samt evt. enkelte udvalgte kørere). 

 
Max.tid: Max-tid: offentliggøres i slutinstruktion1. Max-tiden tildeles, hvis deltageren 

udebliver/nægtes start fra et heat, hvis deltageren kører for få omgange eller 
hvis den reelle heattid overstiger max-tiden.  

 
Særlige bestemmelser: Reklamer: Løbsledelsen forbeholder sig ret til at påsætte yderligere reklamer. 
 
 Slutinstruktion 1: Udsendes pr. e-mail i uge 31/32, samt offentliggøres på 

løbets hjemmeside www.rallyshow.dk, samtidig med udsendelsen. 
 
 Gennemkørsel: BEMÆRK!! Det er kun tilladt at gå/cykle rundt på prøven 

mellem kl. 14:30 og 16:15.!!! Kl. 16:30 køres en præsentationsrunde i omvendt 
startrækkefølge efter sikkerhedsvognen. Det vil sige, at det IKKE er en 
gennemkørsel med høj hastighed, men kun i samme tempo som 
sikkerhedsvognen. Hele feltet bliver lukket ind i en lang række og er du ikke klar 
til præsentationsrunden, mister du chancen for at komme rundt på prøven. 
Efter præsentationsrunden køres direkte til start, så 1. bil er klar til start kl. 
16:45. 

 
Startrækkefølge: Heat 1, 2 og 3 starter i nr. rækkefølge med højeste nr. først 
60, 59, 58 ...3, 2, 1. Løbsledelsen forbeholder sig dog ret til skønsmæssige 
ændringer.  
VIGTIGT!! Vær klar til at starte, når nyt heat begynder, i henhold til 
udleverede forventet startliste ved licenskontrollen. Iflg. pkt. 3.43.204 i Regler 
for rallysprint: ”Såfremt en deltager ikke er klar til start i planlagt rækkefølge, 
kan dette medføre nægtelse af start i pågældende heat.”  
 
Udskilning: Alle kørere kan deltage i heat 1, 2 og 3 = ordinær konkurrence (2 
heat er tællende).  
I finaleheatet, heat 4, deltager de 20 generelt hurtigste (den bedste heattid fra 
heat 1, 2 eller 3) samt evt. enkelte udvalgte kørere. Langsomste bil starter først i 
finaleheatet. 

  
 Tankning: Det er IKKE tilladt, at tanke i serviceområdet og da der ikke kan 

oprettes egnet tankzone på området, er der IKKE tankzone i løbet. HUSK 
derfor, at tanke til alle heat enten hjemmefra eller på en tankstation. 

 
Anvendelse af flag: Der kan i løbet anvendes gule og røde flag i henhold til 
reglement for rallysprint pkt. 3.43.005 og 3.43.006. 

 



                                                                                                                                                          

 Service: Service er tilladt på servicepladsen før og i mellem heatene. Brug af 
presenning under rallybil påbudt. 1 servicebil pr. deltager er inkl. i startgebyr. 

 
Hver deltager får tildelt serviceplads på 36 M² (ca. 6 x 6 m). Ønskes større 
serviceplads skal den bookes sammen med anmeldelsen eller til Kenneth 
Svendsen på tlf. 29335000 eller kenneth@rallyshow.dk. Er der ikke oplyst ønske 
om større serviceplads senest ved anmeldelses udløb 01.08.2018, forbeholder 
løbsledelsen sig ret til, at afvise evt. ekstra køretøjer og telte mv. Det er ikke 
muligt, at tilkøbe el.  

  
Pga. vores aftale med foreningerne i Fårvang om salg af mad og drikkevarer er 
vi pålagt, at opkræve et kompensations beløb, hvis der på servicepladsen er 
udskænkning til sponsorer/gæster, Evt. spørgsmål og specielle ønsker – 
henvendelse til løbsledelsen. 
 
Billetter/entré: 
Som i 2018 er der ikke betaling for ”publikumsparkering”, men der opkræves til 
gengæld entré. Hver deltager får tildelt 6 stk. gratis billetter. 
Billetterne udsendes som print selv billetter, og der betales kr. 30 (normalpris 
kr. 50) efterfølgende for brugte billetter udover de 6 gratis billetter. 

 
 Resultater: Mellemresultater og resultater offentliggøres på servicepladsen 

efter hvert heat hos Rallyinfo. 
 
 Resultatlisten: Resultatlisten udsendes via e-mail og vil bl.a. være at finde på 

www.RallyResult.dk og www.rallyshow.dk efter løbet, men kan dog rekvireres i 
papirform hos sekretariatet. 

 
 Præmieoverrækkelse: På servicepladsen ca. kl. 21:15. 
 
 Præmier: I den ordinære konkurrence præmieres deltagerne klassevis.   
 Præmier til de 3 bedste i finaleheatet. Vandrepokal til vinderen af finalen. 
 Nærmere information om præmiering offentliggøres i slutinstruktion 1. 
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