Anderup El Rally

Bulletin nr. 1

Mange tak for jeres anmeldelse til Anderup El Rally 2022.
Løbet er godkendt af DASU, Fyns Politi, Middelfart, Assens og Fåborg-Midtfyn kommuner.
Polititilladelse nr.: 2300-50163-00024-22 og DASU tilladelse nr. R22-020
DASU Dommere:

Hans Jørgensen
Erik Larsen

Første start går kl. 12:01 på Torvet i Assens og derefter med 1 minuts interval – startnr. fremgår af
deltagerlisten.
Trailerparkering:
Teknisk kontrol:

Lige udenfor servicepladsen (se skitse)
Applus Bilsyn, lige ved servicepladsen (se skitse)

Sekretariat, serviceplads, start, pause, mål: Arena Assens, Rådhus Allé 25, 5610 Assens
Rutebog og startnr. udleveres fredag fra kl. 15:00 til 18:00 og lørdag fra kl. 7:30 til 10:30 i
sekretariatet.
Forudbestilte madbilletter til præmiemiddagen udleveres ved licenskontrol. På servicepladsen vil
KDAK’s Cateringteam sørge for grillpølser og drikkevarer i løbet af dagen. Kaffen er som altid ganske
gratis og meget varm.
Teknisk kontrol og licenskontrol fredag fra kl. 18:00 til 21:00 og lørdag fra kl. 8:00 til 10:30.
Gennemkørsel af prøverne kan foregå i tidsrummet fredag fra kl. 15:00 til 18:00 og lørdag fra kl. 7:30
til 11:00. Vores officials arbejder i samme tidsrum med opsætning af prøverne, så tag hensyn til dem
– og til alle andre i øvrigt – under gennemkørslen. Modkørsel forbudt !
I bestemmer selv rækkefølgen af teknisk kontrol, licenskontrol og gennemkørsel, men vi opfordrer jer
til at sprede jer, så vi undgår køer – husk sluttidspunkter for Teknisk- og Licenskontrol.
Før-start parc fermé (TC0A) skal tilkøres senest 10 min. før jeres starttid. Starten (TC0B) er på Torvet
i Assens, hvor startrampen er placeret. Kom gerne ca. 10 min. før jeres starrtid, så speakeren har tid
til at fortælle lidt om jer.
Tracking system og tidtagning: Der vil blive monteret RallySafe trackingsystem i alle biler – husk at
forberede 12 v strømforsyning i bilen. Trackingsystemet skal afhentes i sekretariatet og monteres i
bilen inden teknisk kontrol.
Elektronisk opslagstavle: Vi anvender Sportity app’en til informationer og evt. bulletiner.
Koden er: REEYDL (se downloadprocedure længere nede)

Tankning Der må tankes i løbets tankzone, som er indrettet lige i udkanten af servicepladsen ved
TK-”Service ud”. Alternativt kan der tankes på tankstationer langs ruten (Shell Assens og Haarby)
Servicepladsen: Vi har indrettet den efter det kendskab vi har til jer, men har I særlige ønsker, så
kontakt Michael Nielsen. Vi kender bl.a. ikke til alle store biler eller jeres ”sam-service”. Der skal nok
blive plads til alle. Servicepladsen åbner fra fredag kl. 12:00, hvor vores officials vil hjælpe jer på
plads.
Omklædning: Arena Assens har åbent for toiletter og omklædningsrum under hele arrangementet.
Vedr. Tillægsreglerne pkt. 49.2:
Straffen for en manglende kørt omgang på en rundbane er langsomste tid generelt + 60 sekunder.

Løbsledelsen:

Niels Erik Jørgensen
Michael Nielsen

4032 3123
6023 4450

SPORTITY APP’en:

Service

