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Tillægsregler for Klubrally-light 

Konkurrencen afholdes i overensstemmelse Reglement for Automobil sport i Danmark, nedenstående 

tillægsregler og senere slutinstruktioner. 

 

1. Arrangerende klub:   Ikast og omegns Motor Klub  

Løbets navn:   Landbobanken Rallysprint  

Dato: Lørdag den 16. juni 2018  

Løbstype: Klubrally Light  

   

2. Officials:   

Løbsleder: Bjarne Rosenlund Nielsen Off. 324 + 373 

Løbsledelse: Verner Boiskov  

 Anders Clausen Off. 363 

   

Sekretariat: Hans Otto Flensborg   

Adresse:  Bindstowvej 10 Ørre, 7400 Herning  

Telefon: 97 13 64 64  

E-mail: hof1@post.tele.dk  

   

3. Deltager klasser:   

Klasse 1: 0 – 1400 ccm  

Klasse 2: 1401 – 1600 ccm  

Klasse 3: 1601 – 2000 ccm  

Klasse 4: over 2000 ccm  

   

4.  Begrænsninger:   

Max. Deltagerantal:  30  

Min. Deltagerantal: 20  

Min. For at åbne en klasse: 1  

   

5.  Anmeldelse:   

Startgebyr: 350,00 kr  (Sjællændere og øvrige ”udlændinge” har 

gra-tis start – startgebyret returneres ved 

licenskontrollen) 

Betalingsmåde: (I forbindelse med tilmeldingen)  

Anmeldelsesmåde:  Kun via internettet på: www.dasu.dk > Kalender 

Anmeldelsesfrist: Søndag den 10. juni  

 Der modtages ikke anmeldelser efter fristens udløb. 
 Hvis der er for mange tilmeldte (i h.t. pkt. 4), vil de 

senest tilmeldte ikke komme på deltagerlisten 
  

6.  Løbsområde:   

Mødested +  Mål: Oplyses i slutinstruktion 1  

1. vogns mødetid: Kl. 09.00  

1. vogns starttid i heat 1: Kl. 12.15  
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7.  Kort: Prøveskitse udleveres 

Sikkerhedsnoter udleveres ikke 

 

   

8.  Konkurrencens 

længde: 

Prøve længde: 

 

Km 4.250 m     ( 3,1 omgange ) 

 

Antal prøver: 3 prøver + 1 ”Røverheat”  

Underlag: 28% grus  /  72% asfalt      

   

9.  Teknisk reglement: Bilerne skal opfylde kravene for deltagelse i klubrally  

B-prøver  (min. 6 punkts sikkerhedsbur). 
 Derudover kræves der Rallysæder og H-seler – udløbne 

på årstal er OK – blot de er i god stand. 
 Der kræves køredragt: Norme 1986 eller 8856-2000. 

Licenskrav – 1. kører: R3 eller grundlicens+scorekort  

   

10. Særlige 

bestemmelser: 

Løbsafviklingen foregår som rallysprint og der er fra 

Rallyudvalget givet dispensation fra klubrally light reglerne, 

til at køre med 3 biler på prøven ad gangen. 

Skader: Ved skade forvoldt på tredjeparts ejendom på 

hastigheds- 

prøverne, betaler skadevolderen selvrisikoen på 3.000 kr. 

Reklamer: Løbsledelsen forbeholder sig ret til at påklæbe reklamer 

på bilerne. Bekendtgøres i slutinstruktion 1. 

Informationer: Slutinstruktion, deltagerliste eller resultatliste: 

Oplysningerne kan findes på: www.imk.dk og vil blive 

tilsendt de tilmeldte mandskaber pr. mail. 

Service: Service er tilladt på det anviste serviceområde.   

Der er plads til 1 servicevogn pr. team.  

Servicevognen behøver ikke at anmeldes. 

Tankning: Tankning vil kunne foregå mmellem heat 2 og 3.  

Yderligere information i slutinstruktion 1. 

Gennemkørsel: Gennemkørsel af prøven sker i forbindelse med 

præsentationen kl. 12.00. 

Besigtigelse af prøven kan ske til fods i tidsrummet 09.00 

– 11.00. 

Startrækkefølge: I heat 1, 2 & 3: I numerisk rækkefølge (nr. 1, 2, 3 osv.) 

 I Røverheatet: Langsomste kvalifikationstid starter først, 

derefter næst-langsomste osv. 

Resultat: Alle 3 heat er tællende i den ordinære konkurrence. 

 ”Røverheatet” er et finale-heat med deltagelse af de 10 

deltagere, som har kørt de  

hurtigste tider i enten heat 1, 2 eller 3. 

Max. tid: På den enkelte prøve, vil tildeles i tilfælde hvor regl. 3.43.410 

eller 3.43.412 kommer i anvendelse. 

http://www.imk.dk/


Præmier: Præmie-uddeling for alle klasser foregår umiddelbart efter 

Røverheatet er afviklet. 

 Præmieuddelingen er planlagt til kl. 16.30. 
 


