Rally Sønderjylland

Slutinstruktion nr. 1

Mange tak for jeres anmeldelse til Rally Sønderjylland 2018.
Løbet er godkendt af DASU, Syd & Sønderjyllands Politi, Aabenraa og Haderslev kommuner.
Polititilladelse nr.: 3300-50163-00229-18 og DASU tilladelse nr. 005-2018
DASU Dommere:

Erik Larsen
Bjarne Sørensen

Første start går kl. 12:01 og derefter med 1 minuts interval – startnr. fremgår af deltagerlisten.
Trailerparkering:
Teknisk kontrol:
Licenskontrol:

Dyrskue pladsen Aabenraa
På serviceplads – kontrollerne går rundt på pladsen, hjælp dem ved at
sætte skiltet ”vi er klar til teknisk kontrol” i frontruden.
Arena Aabenraa , Hjelmalle 3 , 6200 Aabenraa

Hovedkvarter, start, pause og parc fermé: Abenra Aabenraa , Hjelmalle 3 , 6200 Aabenraa
Rutebog og startnr. udleveres mod kvittering fra kl. 7:30 ved licenskontrollen.
Der serveres gratis morgenkaffe og rundstykker i Arena Aabenraa.
Forudbestilte madbilletter til aftensmad i hallen udleveres ved licenskontrol
Menuen er :. Marineret svinekam , urtekartofler , coleslow, broccoli/blomkålssalat , flutes og
sauce
Dessert : Bagt æblekage/skovbær kage.
Arena Aabenraa vil sørge for grillpølser og drikkevarer i løbet af dagen.
Teknisk kontrol, og licenskontrol åbner kl. 7:30 og SKAL være afsluttet senest kl. 11:30.
Gennemkørsel af prøverne kan foregå i tidsrummet fra kl. 7:30 til 11:30. Vore officials arbejder i
samme tidsrum med opsætning af prøverne, så tag hensyn til dem – og til alle andre i øvrigt – under
gennemkørslen. Modkørsel forbudt !
I bestemmer selv rækkefølgen af teknisk kontrol, licenskontrol og gennemkørsel, men vi opfordrer jer
til at sprede jer, så vi undgår køer – husk sluttidspunktet for Teknisk- og Licenskontrol.
Før-start parc fermé (TK 100) skal tilkøres senest 10 min. før jeres starttid. Vi skriver IKKE i jeres
kontrolkort, men fører en kontrolliste med jeres ankomsttider.
Tracking system: Der vil blive monteret trackingsystem i alle biler – husk at forberede 12 v
strømforsyning i bilen. Trackingsystemet skal afhentes i sekretariatet.
SE INSTRUKSER PÅ WWW.MINIRALLYSYD.DK
Reklamer: DASU har indgået en aftale med værkstedskæden Autoplus som seriesponsor for Dansk
Super Rally – ”Autoplus Dansk Super Rally”. Vi skal derfor henlede opmærksomheden på
bestemmelserne i Rallysportens Cirkulære kap. 1 omkring reklameplads:

2. Reklameplads
DASU forbeholder sig ret til at anvende et areal udvendigt på frontklappen på deltagernes biler til
reklameplads. Arealet er 15x60 cm målt i en afstand på maksimalt 50 cm fra forkant af frontklappen.
Arealet er reserveret i 2018 og vil blive annonceret i tillægsreglerne.

Den udleverede ”Autoplus”-reklame SKAL placeres korrekt i henhold til denne bestemmelse.
Shell under startnummer

Tankning Der må under ingen omstændigheder tankes på servicepladsen. Løbets rute går forbi
Shell på Vestvejen, hvor der kan tankes V-power. Butikken er åben og der kan betales med både kort
og kontanter. Alternativt kan der tankes i tankzone lige efter servicepausen. Tankzonen er lige ved
servicepladsen. Denne Tankzone er åben fra kl. 11:00 til 12:30 og fra 15:00 til 17:00
Servicepladsen Der er afsat 5 x 10 meter ifølge tillægsregler og der har været mulighed for
tilkøb af ekstra plads , dem der ikke har tilkøbt ekstra får de 5 x 10 meter og ikke mere .
Ved ankomst til service pladsen kontaktes Michael R. Jensen på telefon 20970958.
Løbsledelsen:

Allan Dumstrei
Arne Pagh

20687618
5085 8701

