SLUTINSTRUKTION 1
RAS & AIF takker for din anmeldelse til Hammel Autolak Rally
Grand Prix lørdag d. 8. april.
Arrangementet er godkendt af DASU løbstilladelse nr. 502 og politiets J.nr. 4100-50163-00016-17
Løbsledelse
Jens Erik Jensen
Carsten Møller
Jan Kidmose
Freddy Pedersen
Kasper Schøler
Finn Pedersen

21760622
20155689
30717445
40109370
21173508

(Løbsleder)
(Prøvechef)
(Sikkerhedschef)

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 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 kun tilladt i tankzone – se skitsen
Hvis der ønskes mere plads kontakt venligst Ole Nielsen 24480592.
Startnr. /reklamer.
De udlevere startnr. skal påklæbes fordørene.
Rallypladen påklæbes hjelmen.
Udleverede Bruno Hansen reklamer skal påklæbes over startnumrene
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.
Deltagere der kun skal deltage i Rallysprint kan først komme til teknisk kontrol efter kl. 9.00
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.
Éndagslicens kan købes ved licenskontrollen frem til kl. 10.30. Herefter ved Rallysportens Informations Center.
Fra Teknisk- og licens kontrol køres der gennem banen til serviceområdet.
Gennemgang af prøven
Prøven kan gennemgås inden løbet.

BEMÆRK!! Det er kun tilladt at GÅ rundt på prøven frem til kl. 11.45.
Det er muligt at gennemkøre prøven i forbindelse med præsentationen, -dog ikke med høj hastighed.
Kl. 12.00 køres en præsentationsrunde for publikum, med højeste startnr. først
Speakertjenesten serviceres af Morten Alstrup. Informer ham med specialoplysninger om bil, team planer for
fremtiden. Brug oplysningsseddel, -kan hentes på www.rallygrandprix.dk
Afvikling

Løbet afvikles med tre indledende heat som køres umiddelbart efter hinanden.
Start 1. bil kl. 12:30.
3.43.005: Såfremt der undervejs på en hastighedsprøve indtræffer et uheld, kan løbsledelsen anvende
gult flag som advarselssignal. Rødt flag betyder stop!
Der vil være brandslukkere rundt på banen.
Kun én kører pr. bil. Tvungen 2. kører.
Endelig startliste ophænges kl. 11.30. Højeste startnr. starter først.
På grund at tidligere års erfaringer, præciseres det, at det er deltagerens eget ansvar at møde rettidigt op til
start i de enkelte heat. Er deltageren forsinket, kan han nægtes start.
Max tid
Max tid på prøven er 5 min.
Hammel Autolak Finalen
Der er 16 biler der kommer til start i Hammel Autolak Finalen
Kvalificering er bedste heat tid i de indledende heat.
Regler for afvikling af Hammel Autolak Finalen i henhold til bilag 1, og vil være ophængt i Rallysportens
Informations Center.
Der er ikke afsat tid til service og tankning under afviklingen af Hammel Autolak Finalen. -Der er
mulighed for at komme ud og køre op til 3 gange i Finalen.
Præmiering
De to bedste tider fra de fire indledende heat er tællende til den ordinære konkurrence.
Der præmieres i henhold til reglementet.
Tyvstart og mål afgøres via fakta dommer. Præmieoverrækkelse på servicepladsen straks efter løbet
Der er pokaler til nr.: 1 .................. i klasse 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7
Der er pokaler til nr.: 2 ................... i klasse 2, 4, 5, & 6
Der er pokaler til nr.: 3 ................... i klasse 5
Der er pokaler til nr.: 1, 2 & 3........ i Finalen – Her er krans & champagne ved ankomst til scenen
For 1. kører under 25 år, præmieres hurtigste bil med vandrepokal.
Alle under 25 år skal gøre opmærksom på deres alder ved licenskontrollen for at komme i betragtning.

Resultater
Under løbet vil resultater løbende være at finde i teltet på servicepladsen og hos, eller ses på Rallysportens
Informations Center.
Resultatliste udsendes pr. mail, og 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, Finalen, speakeroplysning, oversigtskort, prøve, og tro & love.
VEL MØDT TIL ÅRETS Rally G. P.
Ans Idræts Forening & Randers Auto Sport,

