Frederikshavn-Sæby Auto Sport – Ørnedalsbanen – 26. – 27. maj 2018

SLUTINSTRUKTION
Tak for din anmeldelse til DM3 i Rallycross og DM4 i Crosskart.
Depot:

Depotet og information åbner lørdag morgen kl 7.00, hvor der vil være adgang til depotet.
Ved ankomst til banen henvender man sig i informationen, hvor man for udleveret armbånd.
Er du eftertilmeldt, skal du fremvise kvittering på indbetalt anmeldelsesgebyr.
Depotchefen anvisninger med hensyn til placering i depot og afstand til nabo m. m skal
følges. I depotet må der kun være en servicebil pr. kører. Alle trailere m. m skal henstilles på
trailer-parkering som bliver anvist af Depotchefen.
Husk at der skal placeres presenning eller lign. under hele køretøjet i depotet og der skal
være en synlig ildslukker ved din plads under hele arrangementet.

Strøm:

Egen generator må ikke anvendes. Tyveri af strøm vil medføre bortvisning.

Licens og teknisk kontrol:
Banen:

I Rallycross skal bilerne gennemkøre det alternativ spor umiddelbart før målstregen en gang i
hver heat/finale, ved tyvstart skal alternativ spor tages to gang i h. t. afviklingsbestemmelser.
I crosskart skal karter gennemkøre alternativ spor ved post 4 engang i heat/finaler, ved
tyvstart undlades det alternative spor. Mini og 85cc kører folkerace bane. Crosskart 125cc
kører folkerace bane, med udeladelse af chikanen ved post 2. Resten kører Rallycross bane
med alternativ ved post 4.

Faktadommmere:
Øvrig:

Alle kørere skal møde til licenskontrol. Er du under 18 år skal du have en
værge med til licens-kontrol for at underskrive anmeldelsesblanketten.

Start og måldommere samt de officials, der kontrollerer gennemkørsel af
alternativt spor, er at betragte som faktadommere.

Ingen kører/bil må forlade området, før resultatlisten for sidste heat/finale i klassen er
kontrasigneret af dommer. Ved bjergning af køretøjet vil der blive kørt mod kørselsretning.
Der vil blive vist rødt flag fra flagposter. Husk at fortælle udtræksfolkene, hvor i bor på
pladsen.
Kørsel på ATV/ knallert/ el-løbehjul i depotområdet skal foregå i gangtempo og det er kun
tilladt for personer over 16 år. Kørsel på banen på ATV/ knallert/ el-løbehjul er forbudt.
Arrangøren forbeholder sig retten til sætte forrude reklamer på biler og reklamer på hækvinger på crosskarts og ekstremes, ønsker man ikke det, kan man købe det fri i licensen. Her
vil man også få udleveret den reklame som skal køres med. Den skal være påsat inden
tekniskkontrol.
Alle hunde skal være i snor, under hele arrangementet og efterladenskaber samles op og
smides i skraldespand.
Der må ikke forekomme salg på banen ude tilladelse fra FSAS.

(Hvis man har et ønsker om at komme fredag aften kan det aftaltes med løbslederen og der betales et
gebyr på 75 kr. til miljø og strøm )
Løbsledelsen

