Afslutningsløbet DM7 i RC og DM8 i CK
på Korskrobanen
den 28. – 29. sept. 2018

SLUTINSTRUKTION
TAK FOR DIN ANMELDELSE til afslutningsløbet i Rallycross og Cross Kart
2018.
Indkørsel og parkering fra Tinghedevej (Ølufvad Hovedvej) ved den sidste
port på P-pladsen. (der vil være lukket ved Shell)
DEPOT:
Depotet er åbent torsdag den 27. sept. 2018 ca. fra kl. 16.00 til 23.00. Der er åbent igen
fredag den 28. sept. 2018 fra ca. kl. 7.00 til kl. 14.30.
Der må ikke opstilles telte/placeres køretøjer m.v. i depotet, før dette åbner uden forudgående
aftale med Depotchefen. Der kan ikke spærres plads, så vil I holde samlet, så skal I så vidt muligt
komme samtidig.
Anvisninger med hensyn til placering i depot og afstand til nabo m.v. SKAL følges. I depotet må
der kun være én servicebil pr. anmeldt køretøj. Alle trailere m.v. SKAL henstilles på
trailerparkeringen, som er på marken ude bag depotet (fra lågen og nord på til næste låge i
hegnet). Personvogne henvises til tilskuerparkeringspladser. Alle bedes i øvrigt indskrænke sig
mest muligt og placere sig i depotet fra en ende af (så spildplads undgås).
Husk, at der skal placeres presenning eller lign. under hele konkurrencekøretøjet i depotet.
Husk, at alle deltagere skal have en 6 kg ildslukker ved sin plads i depotet under hele
arrangementet.
I depotområdet samt til og fra bane/depot skal al kørsel foregå i gangtempo.
Det henstilles, at de opstillede affaldsposer benyttes efter hensigten. Beholdere til opsamling af
spildolie, oliefiltre, kølervæske m.v. er opstillet i laden på depotområde. Har du større mængder
affald (skærme, kofangere eller lign.) kontakt da Banechefen i stedet for at lade det ligge.

LICENS- OG TEKNISK KONTROL:
Alle kørere skal møde til licens kontrol.
Der udleveres 3 billetter (armbånd) pr. deltager i Cross Kart og 4 billetter pr deltager i Rallycross
ved licenskontrollen. Armbåndet skal bæres synligt under hele stævnet.
Yderligere billetter kan købes i licenskontrollen. Har du ikke billet (armbånd) på under
arrangementet, så vil du blive opkrævet en bod på kr. 300 samt billetprisen.
Du skal gå til licens kontrol før henvendelse til teknisk kontrol. HUSK at medbringe din ildslukker
sammen med personligt udstyr til teknisk kontrol.
Startnummer i henhold til deltagerliste skal være påført køretøjet inden teknisk kontrol. Det
henstilles, at kun kører og eventuelt mekaniker deltager ved teknisk kontrol.
Der vil blive foretaget støjmåling, og støjgrænsen på 100 dB gælder under hele konkurrencen

FAKTADOMMERE:
Ved målstregen, ved tyvstart samt ved alternativt spor oplyses ved førermøde.

UDKØRSEL FRA BANEN:
Udkørsel fra banen sker lige før hoppet. Er skiltet med EXIT.

Afslutningsløbet DM7 i RC og DM8 i CK
på Korskrobanen
den 28. – 29. sept. 2018

ØVRIGT:
Kommer du ikke til start i et heat, skal der meldes afbud til løbsledelsen i Dommertårnet.
Løbslederen træffes på tlf. 22707670.
Der må ikke forekomme salg på banen uden tilladelse fra EMSA
Alle hunde skal være i snor. Hvis din hund løber rundt uden at være i snor, kan det medføre
bortvisning.
Vi kan gøre opmærksom på, at der kan blive foretaget stikprøvevis test for alkohol blandt både
kørere og officials.
Ingen kører/bil må forlade området, før resultatlisten for sidste heat/finale i klassen er
kontrasigneret af dommerne.
Husk at rydde op efter dig, inden du forlader depotet.
Vel mødt
Løbsledelsen i EMSA

