31. KOMO Rallysprint

Slutinstruktion nr. 1
Viskinge d. 16-07-2016
Tak for jeres tilmelding til, 31. KOMO Rallysprint.
Det 31. KOMO RallySprint er godkendt af:
DASU – løbstilladelse nr. 506
Midt- og Vestsjælland Politi: Jr. nr.:

1200-50163-00054-16

Indkørsel til 31. KOMO Rallysprint ved Gammelrand Beton, Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle.
Der er enkeltstående engelske pile i grusgraven og på betonfabrikkens område.
I skal møde ved anmeldelsessekretariatet fra kl. 07:00, placeret ved broen over Skovvejen, (se oversigtskort. Her vil i
få udleveret startnumre, bestilte billetter m.m., evt. restance skal betales ved anmeldelsessekretariatet.
I skal møde til teknisk kontrol i omvendt startrækkefølge. Teknisk kontrol er placeret i vaskehallen bag værkstedet, følg
skilte i rallycentrum.
I skal læsse rallybilen af på trailerparkeringen, traileren og biler uden køretilladelse (rallybilen undtaget) skal parkeres
ved trailerparkeringen.
Ligger der ikke en køretilladelse i jeres konvolut, skal i henvende jer i Sekretariatet, der vil i kunne få en køretilladelse
til jeres servicevogn.
Tekn. Kontrol åbner kl. 07:30.
Ved teknisk kontrol får i udleveret Startkort og Tro og Love erklæring.
Tekn. Kontrol: Tom Larsen, SAK.
Efter godkendt teknisk kontrol skal i til Licenskontrol i Rallyteltet/Sekretariatet.
HUSK hvis i skal have flere 2. kørere med, skal disse registreres ved licenskontrollen.
Husk dokumentation for betaling.
Der holdes førermøde i Rallyteltet kl. 09:15
Der er tilladt at gennemkøre banen fra kl. 09:30 - 10:30
Tidtagning: Der køres tidtagning fra kl. 10:45, om startrækkefølgen til 1. Heat. Tidtagningen er 1 omg.
Vi starter med højeste startnummer og tæller ned.
Hvert heat består af 3 omg.
4. Heat er obligatorisk, starter men ikke i fjerde heat er man udgået.
Samlet resultat = Tiden i 4. heat + de to bedste tider af heat 1,2 og 3.
Max.tid 4 min der tildeles hvis:
- hvis man ikke gennemfører heatet korrekt,
- ikke møder til start, til den rigtige starttid.
- prøven må stoppes inden alle har kørt prøven.
Undtagelse herfor er hvis heatet bliver stoppet ved rødt flag, så får man ikke max.tid,
men starter om, undtaget den/de deltagere der er årsag til stoppet.
Præmieoverrækkelsen forventes kl. 17:45 i teltet
Der er tankning mellem 2. og 3. Heat, tankning kommer til at foregå på banen mellem start og mål.
Tankning skal tilkøres i startrækkefølge til 2. Heat.
Tankzonen tilkøres fra start, medens det er tilladt at bringe brændstof til fra tankzonen gennem både start og
mål.
Påsætning af reklamer: Over startnumre. på fordøre: NCC ROADS A/S
Af hensyn til KOMO’s lejlighedsbevilling, må der ikke medbringes øl og vin til udskænkning på stanse/serviceplads.
Til Danske deltagere. 2. kører på 1-dags licens skal overholde krav til personlig udrustning i Rallysportens Cirkulære
kap. 18:

31. KOMO Rallysprint
Fra DASU’s hjemmeside vælg: Rally – Rallysportens Cirkulærer – Kapitel 18 under Rallysprint.
Vi forventer at alle deltagere respekterer de gældende støjgrænser for Rally pkt. 296-1.3.(103 dB.)
Vi skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at biler der kører i historisk klasse skal have historisk
vognbog.
Obs: der er mulighed for at bestille grillbuffet med div. tilbehør inden onsdag aften for kr. 110.- pr/stk.
Bestilling på, hkh@komorally.dk Angiv startnummer og antal. Hvis i allerede har bestilt spisebilletter angiv det
totale antal. Der vil være et begrænset antal billetter til salg på dagen 130,00 kr., disse sælges efter først til
mølle princippet og betales kontant ved bestilling. Grillbuffeten serveres fra lørdag kl. 18:30 i teltet.
Rallyudvalget undersøger sikkerheden:
RU/TMU er blevet opmærksom på et muligt problem i forbindelse med sikkerhedsselers passage af sæderyggen.
For at undersøge det mulige problems omfang, vil de deltagende biler blive inspiceret. I muligt omfang vil dette ske i
forbindelse med teknisk kontrol, men da undersøgelsen kræver at både kører og 2.-kører sidder i bilen, vil
undersøgelsen også kunne foretages på servicepladsen, hvis ikke begge er tilstede ved teknisk kontrol.
RU udsender OF-363 Tom Christophersen OF-301T Johannes Fraas for at foretage undersøgelsen.
Det skal pointeres, at der alene er tale om en undersøgelse som ikke kan give anledning til nogen form for påtaler,
men vejledning gives gerne hvis det ønskes.
Velkommen til NCC i Nyrand Grusgrav, Nord for Svebølle
Mogens Gørtz

