SLUTINSTRUKTION 1

RAS & AIF takker for din anmeldelse til Hammel Autolak Rally test lørdag d. 8. april.
Arrangementet er godkendt af DASU løbstilladelse nr. 901 og politiets J.nr. 4100-50163-00016-17
Løbsledelse
Jens Erik Jensen
Jan Kidmose
Freddy Pedersen
Kasper Schøler
Finn Pedersen

21760622
30717445
40109370
29832821

(Løbsleder)
(Prøvechef)

Billetter/gennemkørsel
For at komme ind på området skal I have ”print selv” billetter med til alle inkl. Servicefolk og deltagere.
De 4 første er gratis, men de efterfølgende afregnes efter løbet med kr. 50,- pr stk. Har I ikke billetterne
med betales alm. entre.
Udleveringsstedet er sammen med maskinkontrol. Her ligger en kuvert med dit startnr., rallyplade og reklamer.
Rallybilen, notekørselsbil og første servicevogn er gratis, de efterfølgende servicevogne koster kr. 250,Opslagstavle
Opslagstavlen vil være i Rallysportens Informations Center på servicepladsen (Preben W. Jepsen).
Trailerparkering
Trailerparkering bag Munck – se vedlagte skitse over området.
Serviceplads / service
Der er kun beregnet serviceplads til 1 rallybil + 1 servicevogn.
Benyt serviceunderlag i serviceområdet.
Tankning er kun tilladt i tankzonen – se skitsen
Hvis der ønskes mere plads kontakt venligst Ole Nielsen 20480592.
Startnr. /reklamer.
De udlevere startnr. skal påklæbes fordørene.
Rallypladen påklæbes frontklappen på bilen.
Udleverede Bruno Hansen reklamer skal påklæbes over startnumre.
Startnumre & reklamer skal være påklæbet inden maskinkontrol.
Teknisk- / Licens kontrol
Teknisk- og licens kontrol foregår kl. 07:00 – 10:30. Servicefolk må gerne køre rallybilen til teknisk kontrol.
Ved licenskontrol skal der fremvises licens, kørekort, registreringsattest samt forsikringspapirer.
Startkortet skal medbringes i udfyldt & underskreven stand.
Licenskontrollen er i år i kantinen ved siden af teknisk kontrol.
Gennemkørsel af prøven
Der kan køres noter på prøven mellem 7.15 – 8.30.
Notebiler skal have påklistret små startnumre i frontruden (Udleveres sammen med alt andet materiale)

Start på Rally Test
Kl. 9.00 starter prøven med laveste startnr. først. Deltagerne er selv ansvarlig for at være der til tiden. Prøven
kan gennemkøres så mange gange man kan nå inden den lukker kl. 11.00

Resultater
Under løbet vil resultater løbende være at finde www.rallyresult.dk
Resultatliste vil efter løbet kunne ses på www.rallyinfo , www.rallyresult.dk eller www.rallygrandprix.dk.
Info
Alle info kan før og efter løbet ses på www.rallygrandprix.dk
Mad
Ans Idræts Forening sørger for salg af mad og drikkevarer, til forbrugervenlige priser.
Se i øvrigt: Deltagerliste, oversigtskort, prøven, tro & love.
VEL MØDT TIL ÅRETS Rally Test
Ans Idræts Forening & Randers Auto Sport,

