Slutinstruktion 1
Strib, den 22. juni 2019
Kære deltager
Tak for din anmeldelse til Sydjysk Rally,
lørdag den 29. juni 2019.
Første deltager starter kl. 12.01
Dit startnummer fremgår af deltagerlisten.
Startrækkefølge er i henhold til seneste
seedningsliste og løbsledelsens skøn.

Startnummer og streamer afhentes i
licenskontrol
• AL-2 Båndfilter over startnummer
• AutoPlus på front
• ”Minirallysyd” valgfri
Udlevering af rutebog fra kl. 07.30

Konkurrencen er godkendt af
DASU godkendelsesnummer 002.
Politiets tilladelsesnr.: 3300-50163-00107-19

Teknisk kontrol åbner kl. 08.00 - servicefolk
må præsentere bil og udstyr. De tekniske
kontrollanter har en neon-gul jakke på

GMK byder velkommen med rundstykker og
kaffe fra kl. 07.30 ved licenskontrol.

I bestemmer selv rækkefølgen af teknisk
kontrol, licenskontrol og gennemkørsel.
Vi opfordrer jer til at sprede jer, så vi undgår
køer. Kontrol skal være afsluttet kl. 11.00

Entre på Rallycross banen
Der afvikles DM i Crosskart og Rallycross, så
EMSA opkræver kr. 90,- i entre til banen.
Alle deltager vil få udleveret 4 billetter pr. team
Program for Sydjysk Rally kr. 20,Alle deltager får udleveret et program
Mødested for licens- og teknisk kontrol er

Korskro Motorsportscenter
Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg
Trailerparkering:

Rønnegårdsvej – se kort

Teknisk kontrol:

På servicepladsen –
kontrollanterne går rundt
på pladsen, hjælp dem
ved at sætte skiltet ”vi er
klar til teknisk kontrol” i
frontruden.

Licenskontrol åbner kl. 07.30
• Her afhentes startnumre og reklameskilte
(Minirallysyd, AutoPlus og AL-2 Båndfilter)
• Forudbestilte madbilletter til aftensmad i
udleveres ved licenskontrol.
• Udlevering af rutebog fra kl. 07.30 mod
kvittering (det er OK at foretage
licenskontrol senere)

Tracking system:
Der skal monteres trackingsystem i alle biler.
Trackingsystemet skal afhentes i HQ og I
skal selv montere det. Se i øvrigt instrukser på
www.minirallysyd.dk.
Tankning: Der kan tankes i tankzone eller
hos Shell Korskro, hvor der er V-Power
Der er tillagt 5 min til tankning på 2 etaper
(fremgår af rutebog og tidsplan), men det
også er tilladt at tanke før TK 105, hvis I har
tid til det. Der er ikke tillagt tid på denne rute.
Gennemkørsel af prøverne kan foregå i
tidsrummet fra kl. 7:30 til 11:30 undtaget
Korskro banen. Officials arbejder i samme
tidsrum med opsætning af prøverne, så tag
hensyn til dem og til alle andre i øvrigt.
Under gennemkørsel er modkørsel forbudt !
Det er tilladt at gå rundt på Korskro-banen
fra kl. 07.00 indtil kl. 08.30
Noter er på www.minirallysyd.dk og du skal
selv skrive ud hvis du vil bruge dem.
Før-start parc fermé (TK 100) skal tilkøres
senest 10 min. før jeres starttid. Vi skriver
IKKE i jeres kontrolkort, men fører en
kontrolliste med jeres ankomsttider.

Slutinstruktion 1
Ændret lokation for TK
TK 104, 107 og 110 er flyttet i forhold til
kort og tulipaner i rutebog

TK 111, Parc Ferme ved mål på løbet er
flyttet i forhold til kort i rutebog
Det medfører ikke andre ændringer

Obligatoriske reklamer:
Arealet er 15x60 cm
Placeret på front
maksimalt 50 cm fra forkant

Arealet er 15x60 cm
Placeret over startnummer

Valgfri reklame
Arealet er 12x50 cm
Placering er fri

Slutinstruktion 1
Afvikling af Korskro
Rallycross som rallyprøve
Der køres Rallycross fra kl. 09.00 og der afvikles
heat indtil ca. kl. 11.45
Der afvikles igen heats i pausen inden rally-feltet
kommer anden gang.
Der er derfor meget kort tid til omstilling til
rallyprøve, så det skal gå stærkt.
Det er der taget hensyn til i opbygning af prøven,
så der gøres noget for at synliggøre udfletningen
til omgang og det samme ved den smalle vej der
fører ud af banen.
Tiden tages 2 meter fra banen på den smalle vej

Start
Deltagerne lines op ved startstedet ”først” på
det faste underlag.
Starteren står på repos lige ud for
dommertårn, med godt udsyn
Armen i vejret betyder ”klar til start”
Efter 5 sekunder startes med flag
Fotocelle registrerer starttiden

Hvis der er behov for at stoppe prøven, kan prøvechef give rødt flag
Der gives ikke omstart

Slutinstruktion 1
Udfletning
Der står en række kegler tæt på hinanden så de ”viser vej”
De kan stå på kurben eller lige udenfor

Mod mål
Der står en række kegler tæt på hinanden
så de ”viser vej”
Nogle langs autoværn før vej
Nogle langs bagkant af vej og ud på banen

Kan være suppleret med kegler, der ligger
ned og ”peger” mod vej

Tiden tages 2 meter fra banen på den
smalle vej
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Service
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Port til banen bemandet

Service
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Åbnes kl. 11.40
Lukkes ca. kl. 18.15
Aflåst når den ikke er bemandet

Kun adgang
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Entre til EMSA kr. 90

Port ved Shell bemandet
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TK

Åbnes kl. 11.45
Lukkes ca. kl. 18.15
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Bilen er klar - papir og personligt sikkerhedsudstyr ligger klar
Du sætter denne seddel i forruden og opholder dig lige i nærheden

Vi er klar til
Teknisk kontrol
•
•
•
•
•

Vognbog
Registreringsattest - rallysyn
Homologeringsattest
Styrthjelme og HANS
Undertøj, køredragt, sko, handsker

Hvis vi ikke lige er her, træffes vi på

The car is ready - paper and personal protective equipment is ready
You put this note on the windshield and stay right near

