STARTPROGRAM RALLY SØRLAND 2017
Kristiansands Automobilklub ønsker velkommen til Rally Sørland.
a) Konkurransen holdes i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement, Det
Nasjonale Sportsreglement for Norge og løpets tilleggsregler.
Rally Sørland 2017 er et nasjonalt rally. Løpet består av 11 spesialstrekninger (SS)
bundet sammen med transport etapper. 1 service opphold, 5 bensinfyllinger og 4
reguleringspauser.
Transport ca. 213 km, ca 155 km SS. Med unntak av til sammen 7,2 km asfalt (SS
1, 2 og 7), har resterende SS grus underlag.
b) Rally Sørland 2017 arrangeres 6. mai 2017. Første deltaker starter fra Sørlandets
Travpark klokken 09:00.
Løpet er tellende i:
NM: Alle NM klasser.
NORGESCUP: N-Cup klassene 7 og 8.
c) Deltakere må selv hente ut foreløpig start liste med angivelig startnummer og
forventet start tid. Se: http://rallysorland.no/
d) Premieutdelingen vil skje i lokaler ved Sørlandets Travpark snarest mulig etter
protestfristens utløp. Dog tidligst 20:00. Det premieres til 1., 2. og 3. av fullførte i
alle klasser. I klasser med 10 eller flere startende, premieres minst 1/3 del.
Premier som ikke hentes ved offisiell premieutdeling ettersendes ikke.
e) Juryleder (NBF)
Jurymedlem (NBF)
Jurymedlem:
Sikkerhetskontrollant (NBF)
Løpsleder
Deltaker kontakt alle klasser:

Rolf Borge
Frikk Nærby
Tom Kaasa
Jon Erik Nilsen
Kristian Seterøy
Ronald Seterøy

48 03 07 60
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VED ANKOMST TIL Kristiansand
Vi ønsker vel møtt til Rally Sørland og ber om at følgende informasjon blir tatt
hensyn til:
1.
TEKNISK KONTROLL – INNSJEKK – SERVICE OMRÅDET
Innsjekk:
Telefon under løpet (sekretariat): 95 86 14 55
Torsdag 4. mai. Frivillig innsjekk: Kl. 17:00 – 22:00. Sørlandets Travpark
Fredag 5. mai. Innsjekk:
Kl. 08:00 - 22:00. Sørlandets Travpark
Teknisk kontroll:
Fredag 5. mai
Kl. 17:00 - 23:00
Volvo Maskin, Buråsen 32 (blir skiltet fra service området), Sørlandsparken.
Det må regnes med støy måling ved teknisk kontroll.
Teknisk kontrollannt: Einar Flakk: 478 07 250
Henger parkering på nabo eiendom ved teknisk. Kode for bom utleveres ved
innsjekk.
Service området åpner for innkjøring/parkering torsdag 4. mai fra kl. 17:00.
Plass vil bli anvist.
2.

3.

Start
Lørdag 6. mai
1. deltaker starter fra Sørlandets Travpark klokken 09:00.
Start rekkefølge skjer i henhold til endelig startliste som blir slått opp på offisiell
oppslagstavle seinest kl. 08:30. Endelig startliste vil også bli tilgjengelig på
http://rallysorland.no/
Med unntak av de lovpålagte opphold mellom klasser blir det flytende start med 1
minutt intervall. (gjelder ikke SS 6 og 11)
STARTNUMMER/REKLAME
Startnummer for deltaker bil, og «notebil» blir utlevert ved innsjekk.
Arrangørreklame: Ford, Kemtek, Basol,Toyota, Volvo, K. Tveit Bilglass,
Fædrelandsvennen og HK Service
Reklame monteres ved startnummer.
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4.
START/MÅL
Start/Mål er plassert ved Sørlandets Travpark.
5.
SS 6 og 11, Travparken.
Hver deltaker får ved innsjekk utlevert 2 stk billetter (armbånd) til publikums
område i Travparken. (fører/kartleser + 2) For ytterligere kjøp anbefaler vi
Ticketmaster: https://www.ticketmaster.no/event/rally-sorland-publikumsetappetravparken-billetter/533361
SS er rundbane. Der skal kjøres 2 runder.2 deltakere kjører samtidig. Bytting av
kjørespor gjøres på bro.
Kun start og mål er merket i trase.
Laveste startnummer av de 2 deltakere som møtes stiller i venstre spor ved start.
Start skjer på tegn fra starter. Tiden registreres ved fotocelle styrte klokker. Start
registreres av den deltakerbil som først passerer fotoceller. Individuell registrering
av tid ved mål. Anvend tid vil bli registrert i tidbok ved STOP.
Før start på SS 11 vil arrangøren tilstrebe «omstabling» av start rekkefølge for de
foreløpig 16 beste etter SS 10. 16 møter 15. 14 møter 13, osv
Grunnet annen aktivitet på banen (travløp) er ikke trase ferdig for befaring før
klokken 19:00 fredag 5. mai. Flomlyset i Travparken slukker klokken 22:00. Trase
kan kun befares til fots. Der er ikke arrangør noter for SS 6 og 11.
6.
Oppslagstavle.
Løpets offisielle oppslagstavle blir plasser ved innsjekk i hoved bygget til
Sørlandets Travpark. (inn hoved dør, trapp til 2. etg)

Sportskomité for Rally Sørland 2017 ønsker vel møtt.
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