Tillægsregler for Klubrally
Lørdag den 6. august 2016
Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold
3. afdeling af MSSV, samt 5. afdeling af Speed Nord
Årets Jysk / Fynsk Fejde foregår i 2016 med Vejen og omegns motorklub som arrangør.
Rallycentrum er henlagt til Vejen Friskole i Læborg ca. 4 km. Nord for Vejen.
Blandingen af hygge og motorsport er fundamentet for Jysk / Fynsk Fejde.
På hyggesiden starter Fejden med, at camping-området åbner fredag eftermiddag.
Til aften startes der en stor grill, hvor man kan grille sin medbragte bøf eller hvad
man har lyst til.
Lørdag er det tid til Klubrally - både JFM for hold, 3. afdeling af MSSV, samt 5. afdeling af Speed
Nord.
Derefter tager hyggen igen over. Om aftenen bliver der spisning og under
spisningen er der præmieuddeling til de 3 bedst placerede klubhold, samt
klassevinderne. Senere er der musik og dans. Natmaden bliver i form af grillpølser
hvis man ønsker det.
Søndag kan man afhente sine bestilte rundstykker og slappe lidt af efter
gårsdagens prøvelser, inden man pakker sine ting sammen og drager hjemad.
Jysk / Fynsk Fejde er altså en enestående mulighed, for at arrangere en klubtur
og kombinere motorsporten med en god omgang kammeratligt samvær.
Vi håber på stor deltagelse, så vi kan få nogle hyggelige dage sammen.
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Tillægsregler for klubrally
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Automobil Sport, nedenstående
tillægsregler og senere slutinstruktioner.
1. Arrangerende klub: Vejen og omegns motorklub / VOM 076
Løbets navn: Jysk Fynsk Fejde 2016
Dato: Lørdag den 6. august 2016
Løbstype: Åbent Klubrally
2. Officials:
Løbsleder: Niels Jørn Larsen OF 344
Tlf.: 40 56 36 81
E-mail: krolle.njlarsen@gmail.com
Løbsledelse: Allan Post 40 15 53 25
Sekretariat: Martin Hansen, Gl. Kirkevej 15, 6650 Brørup
Tlf. 60 12 64 29
E-Mail: martinhansen39@hotmail.com
Dommer: Bjarne Sørensen
3. Deltager klasser:
KR0 – ”Gadebil” – 0-1000 ccm
KR1 - ”Gadebil” - for begyndere, grundlicens alene/C1-licens i max 2 kalenderår - frie dæk (Emærkede)
KR2 - ”Gadebil” – over 1000 ccm klassede dæk
KR3 - ”Gadebil” – over 1000 ccm frie dæk (E-mærkede)
KR4 - ”Rallybil” – 0-1600 ccm – klassede dæk
KR5 - ”Rallybil” – 0-1600 ccm – frie dæk
KR6 - ”Rallybil” – over 1601 ccm – klassede dæk
KR7 - ”Rallybil” – over 1601 ccm – frie dæk

4. Begrænsninger:
Max. deltagerantal: 70
Min. Deltagerantal: 25
For at åbne en klasse: 1
5. Anmeldelse:
Startgebyr: 350,- kr. med reklamer, 700,- kr. uden reklamer
Anmeldelsesmåde: Via www.dasu.dk under fanen løbskalender
Betalingsmåde: I forbindelse med anmeldelsen
Anmeldelsesfrist: Søndag den 31. juli 2016
Efteranmeldelser modtages ikke !
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6. Løbsområde:
Mødested og tid: Fremgår af slutinstruktionen.
Rallycentrum: Vejen Friskole, Læborgvej 14, 6600 Vejen
7. Hjælpekort:
Færdselskort i 1:100.000 må benyttes
8. Konkurrencens længde:
Totallængde: Ca. 130 km
Prøver: Ca. 25 km. (5 prøver der køres 2 gange)
Underlag: 100 % Asfalt
9. Forsikrings bestemmelser:
I tilfælde af forsikrings skader er selvrisikoen 3000 kr.
10. Særlige bestemmelser:
Løbsledelsen forbeholder sig ret til at påklæbe reklamer på bilerne.
Slutinstruktion, deltagerliste og resultatliste udsendes pr. mail samt offentliggøres på
www.vejen-motorklub.dk og www.rallyinfo.dk
Løbet er Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold.
Straks efter anmeldelsesfristens udløb, oplyser klubberne hvilke mandskaber der deltager
på hvilket hold.

I klasserne præmieres klassevinderne og de 3 bedste klubhold præmieres med medaljer, samt
pokaler til klubberne.
Præmieuddelingen foregår under spisningen om aftenen.
****************************************************************************************************************
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Praktiske oplysninger:
Tilmelding til Jysk / Fynsk Fejde foregår via DASU’s hjemmeside ( klik på Kaleder i højre øverste
hjørne )
I samme arbejdsgang bestilles og betales: Startgebyr, camping, fest-menu og fest samt evt.
rundstykker m.m. lørdag og søndag.
Al tilmelding til Fejden foregår via DASU’s hjemmeside uanset om man skal deltage i løbet eller
evt. kun deltage i festen.
Priser:
Anmeldelsesgebyr til klubrally:
350,00 kr.
Spisning & fest:
250,00 kr.
Spisning & fest, børn under 12 år:
100,00 kr.
Campinggebyr pr. ”camping - enhed” (fredag til søndag):
Campingvogn, Camper & telte:
200,00 kr.
Campinggebyr pr. enhed dækker for alle personer – incl. bad, og strøm.
Der foruden kan der bestilles rundstykker og morgenbrød til både lørdag og søndag. Bestilles på
pladsen.
Menu
Hovedret:
Buffet: Stegt pattegris + masser af lækkert tilbehør
Dessert: Is
Husk:
Sidste frist for tilmelding til er

Søndag den 31. juli
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Mesterskabsreglerne 2016.
JFM i Klubrally for hold
1. Anmeldelse til mesterskab
Konkurrencen er åben for alle mandskaber med licens i klubber vest for Storebælt
under DASU.
Ved holdmesterskabet består et klubhold af op til 5 mandskaber fra samme
stamklub uanset klasse, hvoraf de 3 bedste mandskaber er tællende. To
mandskaber fra én klub kan sammen med højst ét mandskab fra en anden klub
danne et klubhold. En klub kan anmelde mere end ét klubhold, dog ikke sammen
med anden klub. Klubben anmelder klubholdene.
Sammen med anmeldelsen oplyses navnene på mandskaberne, der deltager på de
enkelte klubhold samt i hvilken klasse mandskaberne stiller op.
Klubhold opføres på deltager- og resultatlisten.
1.1Særlige forhold vedrørende klubrally klasse 1
Denne klasse er alene for begyndere. Kun kørere som ikke har højere licens end
grundlicens kan deltage, herfra dog undtaget C1 licens. Køreren kan kun deltage i
denne klasse i de første 2 kalenderår vedkommende udøver sporten som 1.kører.
Der kan ikke deltages på 1-dages licens. Ovenstående licensbegrænsninger
gælder kun 1.køreren.
2. Klasser
KR0 – ”Gadebil” – 0-1000 ccm
KR1 - ”Gadebil” - for begyndere, grundlicens alene/C1-licens i max 2 kalenderår - frie dæk (Emærkede)
KR2 - ”Gadebil” – over 1000 ccm klassede dæk
KR3 - ”Gadebil” – over 1000 ccm frie dæk (E-mærkede)
KR4 - ”Rallybil” – 0-1600 ccm – klassede dæk
KR5 - ”Rallybil” – 0-1600 ccm – frie dæk
KR6 - ”Rallybil” – over 1601 ccm – klassede dæk
KR7 - ”Rallybil” – over 1601 ccm – frie dæk

3. Afvikling
Afviklingen følger relevante punkter i reglement 1, 2, 3 (Klubrally) og FIA’s Appendix
K samt disse mesterskabsregler.
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4. Pointberegning
Der gives holdpoint i de 7 klasser uanset antal startende hold således:
Placering holdpoint
1 100
2 99
3 98
Osv., osv.
Klubholdets holdpoint udgøres af de samlede point fra de 3 bedst placerede
mandskaber på holdet. Såfremt 2 eller flere klubhold har opnået samme antal
holdpoint er det hold bedst, der har flest førstepladser, flest anden pladser, flest
tredje pladser o.s.v., lavest antal strafsekunder for de berørte klubholds tællende
mandskaber i de fælles kørte klasser, lavest antal strafsekunder for de berørte
klubholds tællende mandskaber.
5. Præmiering
I klubholdsmesterskabet præmieres de tre bedste klubber, der har samlet flest
klubholdspoint, med pokaler, som tilfalder klubberne, samt medaljer til deltagerne
på disse klubhold. Præmierne uddeles på løbsdagen.
6. Reklame
DASU forbeholder sig ret til at anvende et areal på 14 x 60 cm på siden af hvert
køretøj som deltager i klasse 2, 4 og 6 til en evt. dæksponsor. Uanset placering skal
disse sidde minimum 40 cm over jorden målt fra streamers underkant
7. Administration
Arrangørerne er forpligtiget til at anvende DASU's beregningsprogram. Programmet
udleveres gratis til arrangøren.
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