HAMK Rally Special 24. april 2022
Horsens, den 20. april 2022

SLUTINSTRUKTION 1
Tak for jeres anmeldelse til HAMK Rally Special den 24. april 2022.
Løbet er godkendt af politiet under journal nr. 3700-50163-00014-22 af 17. marts 2022 og af
DASU 28. februar 2022 DASU R22-019, samt af Horsens og Skanderborg Kommuner.
Servicepladsen åbner kl. 7:00, og I bedes læsse jeres rallybil af på pladsen for trailer parkering
og parkerer jeres trailer, inden I kører rallybilen og servicebilen op på servicepladsen. Trailere er
ikke tilladt på servicepladsen. Ved indkørsel til Serviceplads skal i oplyse startnummer til o cial.
Det gælder både mandskab og servicefolk i servicebil. Det er kun servicebil og rallybil der er tilladt
på servicepladsen.
Trailerparkering: Kongevej 39 og 42, 8752 Østbirk. Parker ikke foran porte og så der ikke
blokeres for indkørsel. Der vil være o cial til stede for at hjælpe jer på plads. Der er store skilte
der viser hvor Trailerparkering er på adressen.
Serviceplads
Der er tildelt 6x8 meter på servicepladsen pr. Team. Har du brug for en større plads, skal du skrive
til rally@LSmotorsport senest den 22. april 2022 kl. 20.00, med ønsket størrelse plads.
Bemærk, at servicepladsens belægning er af lidt større løse køresten, hvorfor det anbefales at
medbringe et fast underlag i form af eksempelvis træplader ved brug af dunkraft.
Følg o cials anvisninger om, hvor i må holde på servicepladsen. Der skal medbringes pressening
under hele rallybilen ved ophold på servicepladsen. Det er ikke tilladt at benytte dækvarmerer.
Udlevering af kører information, samt startnumre, rutebog og eventuel anden information sker i
informations- og Åse’s Take Away på servicepladsen.
Teknisk kontrol
Foregår fra kl. 7:00 - 9:00. Kontrollen kommer rundt på servicepladsen, så hav venligst som
minimum vogn-bog, godkendelsesblad, syns-rapport, personlig udrustning samt dokumentation
for kørsel på prøvemærker klar til kontrol. Teknisk kontrol kan anmode om yderligere
dokumentation.
Kørekort for 1. kører skal forevises ved teknisk kontrol.
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Tankzone
Tankzonen er placeret således, at der kun må tankes i forbindelse med tilkørsel til start på prøven.
Der må ikke tankes på andre tidspunkter.

Tidsplan:
Kl. 7:00

Serviceplads åbner. Bemærk venligst at serviceplads ikke kan tilkøres før
dette tidspunkt.

Kl. 9:00

Førermøde ved Informations- og Åse’s take away telt.

Kl. 9:30

Start på gennemkørsel af prøven i startnummer orden efter Pacecar (00)
sikkerhedsbil.

Kl. 10.30

Start heat 1, I startnummerorden, så hold jer klar og sikre du kommer ind i rigtig
rækkefølge.
Der køres 1,8 omgang

Kl. 11:30

Start heat 2, I startnummerorden, så hold jer klar og sikre du kommer ind i rigtig
rækkefølge.
Der køres 1,8 omgang

Kl. 12:30-13:30

PAUSE og prøven vendes.

Kl. 13.:30

Start på gennemkørsel af prøven i startnummer orden efter Pacecar (00)
sikkerhedsbil.

Kl. 14.30

Start heat 3, I startnummerorden, så hold jer klar og sikre du kommer ind i rigtig
rækkefølge.
Der køres 1,6 omgang

Kl. 15.30

Start heat 4, I startnummerorden, så hold jer klar og sikre du kommer ind i rigtig
rækkefølge.
Der køres 1,6 omgang

Tiderne er med forbehold for ændringer:

Præmieoverrækkelse ca. 30 minutter efter sidste bil er i mål.
Bemærk: På servicepladsen er der maks hastighed på 20 km/t
Ved kørsel frem til start, samt fra mål tilbage til serviceplads henstilles til at køre efter forholdene
og tag hensyn til beboere på strækningen.
Der er yvende mål, men bemærk der er fuldt stop ved tidtager bil ca. 70 meter efter mål.
Der må ikke bruges åben ild og gril af nogen art på servicepladsen.
Catering: Der er Åse’s Take Away pølsesalg mm. på servicepladsen. Betaling kan kun ske med
Mobilepay. Det er ikke muligt at købe morgenmad.
De opsatte toiletter skal benyttes og efterlades i ordentlig stand.
Med venlig hilsen
Løbsledelsen
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