KOMO Klubrally Light VM1 2016
02. april
Kalundborg 30. marts 2016
Slutindstruktion nr. 1
Tak for jeres tilmelding til,

KOMO’s Klubrally Light
DASU – løbstilladelse nr. 303
Midt- og Vestsjælland Politi: Jr. nr.: 1200-50163-00016-16

Klubrallyet er godkendt af,

I skal møde til teknisk kontrol i NCC’s Nyrand Grusgrav, Gammelrand 10, 4470 Svebølle.
I skal køre ind fra Bregninge.
På http://komorally.dk/forum/viewtopic.php?f=3&t=38&sid=1ed301dc944b75b183317e50ed8e01ee#p90 kan
hentes oversigtskort.
Jeres mødetid fremgår af deltagerlisten.
Ved teknisk kontrol vil i få udleveret Startkort/Tro og Love erklæring.
Teknisk kontrol skal tilkøres i rækkefølgen angivet i deltagerlisten.
Når bilen er godkendt ved teknisk kontrol, skal i til dokumentkontrol, indenfor i værkstedet.
På opslagstavlen vil være en tidsplan hvor 1. deltagers forventede starttid i klassen vil fremgå.
Det store deltagerantal har gjort, at vi er nød til at rykke mødetid for 1. deltager til kl. 07:00.
Prøven vil kunne besigtiges til fods eller på cykel fra kl. 07:00 men der kan foregå lettere arbejde på banen til
kl. 09:00. Knallerter eller andre motoriserede transportmidler er ikke tilladt i forbindelse med gennemgang af
banen.
Kl. 10:30 afholder vi et førermøde i sekretariatet/Licenskontrollen.
Til dette arrangement, har vi flere biler på prøven af gangen, hvorfor rettelse af fejlkørsel ikke er mulig.
Kørsel mod kørselsretningen vil resultere i udelukkelse.
Der er tilladt service på medbragt underlag.
Tankning er forbudt, overtrædelse vil medføre udelukkelse.
Påkørsel af tønder i Chikaner er strafgivende med 10 sek. pr rørt tønde. Der er påfyldt ca. 30-50 l vand i
tønderne.
I skal medbringe følgende dokumenter:
Gyldig licens/Udfyldt scorekort. 1. kører skal medbringe gyldigt førerbevis.
Homologeringsattest, Vognbog
Det vil fremgå af den e-mail som i modtog denne slutinstruktion om vi har modtaget foto af mandskabet, til
placering i Startkortet.
Indregistrerede biler:
I skal medbringe Registreringsattest, bevis for betalt forsikring, tilladelse fra ejer, hvis ikke ejer er fører.
Uregistrerede biler:
Rallysynsattest, Kvittering for prøveplader,.
Deltagerliste m.m. vil også kunne hentes på:
http://komorally.dk/forum/viewtopic.php?f=3&t=38&sid=1ed301dc944b75b183317e50ed8e01ee#p90
Der er desværre faldet et R3 ud af licensrækken i klasse 2, hvilket vi beklager. Dette har bevirket, at det ikke
har været muligt at tilmelde i den korrekte klasse, hvis man kører i gadebil og har haft R3 licens i over 2 år.
De berørte deltagere kan kontakte sekretariatet, for at blive flyttet til korrekt klasse.
Velkommen til NCC Nyrand Grusgrav
Løbsledelsen

Kalundborg og Omegns Motorklub
www.komorally.dk

