TILLÆGSREGLER TIL FOLKERACE SUPER, FOLKERACE STANDARD,
FOLKERACE JUNIOR, FOLKERACE LADIES SAMT
FOLKERACE OLDBOYS
1.

ARRANGEMENETS AFHOLDELSE:

Arrangementet afholdes under FIA´s internationale bestemmelser. DASU´s reglementer for
automobilsport, banens certifikat samt nærværende tillægsregler. DASU er medlem af DIF.

2.

LØBSKATEGORI:

Konkurrencen, der er en del af Motorsportsfestivalen, er national og afholdes onsdag den 24. juli 2019,
torsdag den 25. juli 2019, fredag den 26. juli 2019 og lørdag den 27. juli 2019 på Ørnedalsbanen.
Ørnedalsbanen er beliggende på Vanløsevej, 9300 Sæby. Vandløsevej er en sidevej til Vej 180, ca. 1 km
syd for Sæby.

3.

ARRANGØR:

Løbet arrangeres af Frederikshavn-Sæby Auto Sport (FSAS)
Løbsleder: Lene Andersen, Off. 513. Tlf. 58186670 / 22707670
Sekretariat: Anja Laulund, Volstrupvej 65, 9300 Sæby. Tlf. 26818468
E-mail, sekretariatet: anjalaulund@gmail.com

4.

KLASSEINDDELING:

I Folkerace kan der i alt deltage max. 150 kørere.
Alle rettidigt anmeldte kørere i Folkerace Junior, ”Oldboys” og Ladies kan deltage. Deltagelse sker efter
anmeldelse.
Konkurrencen omfatter følgende klasser:
Folkerace
Folkerace
Folkerace
Folkerace
Folkerace

Super
Standard
Ungdom (Standard)
Ladies (Super)
”Oldboys” (Standard) (fyldt 50 år senest 1. juli 2019)

FSAS forbeholder sig ret til at annullere klasser, hvor der er mindre end 6 rettidigt anmeldte.
Løbsleder forbeholder sig ret til at dispensere fra aldersgrænsen i ”Oldboys” for at fylde heat op.

5.

ANMELDELSE:

Anmeldelse skal ske elektronisk via www.dasu.dk senest den 14. juli 2019
Anmeldelse kan undtagelsesvis foretages skriftligt på DASU´s officielle anmeldelsesblanket.
Ved skriftlig anmeldelse skal denne være sekretariatet i hænde senest den 12. juli 2019.
Der kræves ikke anmelderlicens.

Anmeldelsesgebyrer:
Super, Standard, ”Oldboys” samt Ladies: Kr. 975,- incl. miljø og el. Deltagere under 18 år betaler som
Junior.
Folkerace Junior: Kr. 875,- incl. miljø og el.
Ved accepteret efteranmeldelse eller manglende anmeldelsesgebyr opkræves dobbelt anmeldelsesgebyr.
For Super, Standard, ”Oldboys” og Ladies opkræves ekstra kr. 525,- og for Junior opkræves ekstra kr.
425,Efteranmeldelse kan indbetales på konto: Reg.nr. 9070 kontonr. 1624521567
Evt. afbud skal ske skriftligt til sekretariatet (pr. E-mail)
Der er 50 m2 plads til hver bil i depot. Ekstra plads kan tilkøbes for kr. 100,- pr. 10 m2

6.

RESULTATTAVLE:

Resultater opslås på resultattavle ved beregnerrum samt i ryttergård.

7.

TIDSPLAN

Onsdag den 24.07.2019:
12.30 - 14.00

Licenskontrol Folkerace Junior

13.00 – 14.30

Teknisk kontrol Folkerace Junior

14.30 – 18.00

Licenskontrol / Teknisk kontrol Super, Standard,
”Oldboys” og Ladies

Torsdag den 25.07.2019:
07.30

Førermøde på starten for dagens deltagere (husk mødepligt)

08.00 – 08.30

Træning (2 omg.) for Junior samt 1. års kørere med licens erhvervet i 2019

08.45

Første heatrunde

Der udsendes endelig tidsplan sammen med slutinstruktionen før løbet.

Førermøde
Førermøde afholdes på starten torsdag den 25.07.2019 og lørdag den 27.07.2019.
Begge dage kl. 07.30. Husk, at der er mødepligt for den pågældende dags deltagere.

8.

ANSVAR

Enhver anmelder og kørers deltagelse sker på egen risiko og ansvar. DASU, den arrangerende klub og
disses konkurrencefunktionærer kan ikke gøres ansvarlige for nogen som helst skade på eller tab af bil,
dets dele eller tilbehør eller nogen som helst skade, som føreren eller bilen forvolder på egen person og /
eller tredje person og / eller tredje persons ejendom ud over den forsikringsdækning, der er i de
forsikringer, der er tegnet i overensstemmelse med justitsministeriets bestemmelser herfor.

9. PRÆMIER
Der vil være præmier til de 3 første i hver klasse.

10. FORRUDEREKLAME
Arrangøren forbeholder sig ret til at påsætte reklamestreamer i forruden på de deltagende køretøjer.
Fritagelse herfor koster kr. 1.000,-.

FORSIKRING
Forsikring er tegnet i overensstemmelse med justitsministeriets bestemmelser herfor (se reglement 1,
kap. 16).
Deltagerne er personligt ulykkesforsikret for indtil 500.000 kroner, og forsikringen dækker for indtil
20.000.000 kroner skade på 3. persons liv og ejendom og på officials og hjælperes liv og ejendom.

TILKØB TIL MOTORSPORTSFESTIVALEN
Til Motorsportsfestivalen kan tilkøbes ekstra billetter, mulighed for camping på pladsen før løbet, dagens
ret onsdag, torsdag og fredag aften samt deltagelse i festen i det store telt lørdag aften. HUSK, at alt
tilkøb skal være gjort inden ankomst til Ørnedalsbanen.
Se liste for tilkøb på FSAS´s hjemmeside omkring 10. juni 2019, hvor du også kan finde kontonummer
for betaling.
Der er kun mulighed for at betale med MobilePay, når du står på banen.

