
Gislinge-løbet
klubrallylight

3. afdeling af Vestsjællandsmesterskabet
og 4. afdeling af HAMOs klubmesterskab
lørdag den 8.august 2020

Tillægsregler

John’sAuto
Teknikvej 4 - 4532 Gislinge - Telf. 59463488 - Mobil 21753567

SERVICE PARTNER
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Service og
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- også indenfor

garanti-
perioden

John’sAuto

Åbningstider:
Mandag til torsdag 7.30-16.00
Fredag                  7.30-14.00



Tillægsregler til
Gislinge-løbet klubrallylight

3. afdeling af
Vestsjællandsmesterskabet

og 4. afdeling af
HAMOs klubmesterskab

Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med reglement for automobil-
sport, nedenstående tillægsregler samt senere slutinstruktioner.

Arrangører:   HOLBÆK AMTS MOTORKLUB (093)

Dato: Lørdag den 8. august 2020

Løbsleder: Jørgen Hoe Jensen OFF 344

Løbsledelse: Patrick Bøgild Bak Andersen
Michael Andersen
Emilie Kaspersen

Sekretariat: Michael Andersen
Skippingevej 27, 4460 Snertinge
Tlf. 6113 07 79
E-mail: michaelmyja@gmail.com

Deltagerklasser: KR1 "Gadebil" - for begyndere,
Grundlicens/C1-licens i max 2 år - frie dæk 

KR2 "Gadebill" jf. positivliste - alle licenser 
- frie dæk  

KR3 "Rallybil" jf. positivliste - alle licenser
- 0-1600 ccm - frie dæk           

KR4 "Rallybil" jf. positivliste - alle licenser
- over 1601 ccm - frie dæk 

Ovenfor anførte positivliste forefindes i
"tekniske regler for klubrallybiler" på:  
www.dasu.dk

Begrænsninger: Minimum 15 deltager

Anmeldelsesgebyr: 300.- kr. betales ved tilmelding

Anmeldelsesfrist: Mandag den 3. august 2020 kl. 23.59
www.dasu.dk

Slutinstruktion 1: Udsendes på E-mail

Resultatlisten: Udsendes ligeledes på E-mail.

Start, pause og mål: John's Auto, Teknikvej 4, 4532 Gislinge

Første vogns mødetid: Kl. 9.00

Første vogns starttid: Kl. 10.00

Antal prøver: 5 prøver der køres to gange.

Løbets totale
længde: 75 km

Prøvernes samlede
længde: Ca. 25 km

Særlige bestemmelser: Løbsledelsen forbeholder sig ret til at
påklæbe reklamer på de deltagende 
biler.
Der er en selvrisiko på kr. 2500,- kr. på 
skader på 3. mands ejendom og
skadevolder dækker selv det fulde beløb.
Grundet Crona virus vil der ikke være 
morgenbord ved start og ej heller salg 
af franske hotdogs.
Der vil  på dagen kunne købes
sodavand og kildevand.
Der kan ved tilmelding til løbet
bestilles og betales lækre frokostboller
til kun kr. 40,- som er pakket i folie og 
bliver udleveret ved sodavandsboden.

Husk sidste tilmelding er
mandag den 3. august 2020 kl. 23.59


