
Dansk Rally Club byder velkommen til

7. Oresund Rally
Lørdag den 6. maj 2017

200 km med start og mål i Hillerød

2. afdeling af FDM DASU Classic



7. Oresund Rally
Lørdag den 6. maj 2017

Tillægsregler Historisk pålidelighedsrally afholdt i overensstemmelse med Dansk
Automobil Sports Unions reglement for historisk pålidelighedsrally.
Alle relevante informationer findes på www.dasuclassic.dk samt i
nedenstående tillægsregler og slutinstruktion. Nærværende
tillægsregler kan også ses på www.danskrallyclub.dk og
www.oresundrally.org.

Beskrivelse Oresund Rally er et endags regularity rally på godt 200 kilometer.
Touristklassen er primært for nye inden for motorsport og kører
110 km. Touristklassen får ikke straf på sekundetaper. Alle klasser
kører kun på gode veje. Udenlandske deltagere tilmelder sig
primært klasse 1 eller 5, evt. 6.

Arr. klub Dansk Rally Club / 003.

Løbets navn 7. Oresund Rally.

Dato Lørdag den 6. maj 2017.

Løbsleder Erik Andersen 

Løbsledelse Erik Andersen, Per Vilslev, Michael Eisenberg, Carsten Brandrup,
Poul Henrik Lehrmann, Jan Lemvigh-Müller. Følgende vil opnå 48
turneringspoint til FDM DASU Classic: Per Vilslev og Erik
Andersen.

Sekretariat Michael Eisenberg, Grønnegade 43, 1107 København K, 
tlf. 22 21 43 17, mail: michael@intercom.nu.

Deltagerklasser
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6

Klasse
Expert
Sport
Touring
Begynder
Åben klasse
Tourist

Straf på sek.-
etaper
1 pr. 1 sek. afvigelse
1 pr. 1 sek. afvigelse
1 pr. 6 sek. afvigelse
1 pr. 30 sek. afvigelse
1 pr. 1 sek. afvigelse
Ingen straf

Biler
Før 31/12-1990
Før 31/12-1990
Før 31/12-1990
Ingen krav
Ingen krav
Ingen krav

Instrumenter
Ingen begr., men afdæk.
Ingen begr., men afdæk.
Ingen begr., men afdæk.
Ingen begr., men afdæk.
Ingen begr., men afdæk.
Ingen begrænsning

Sekundetaper Alle klasser, på nær klasse 6.

Længde Godt 200 kilometer for alle klasser; Tourist (kl. 6) dog 110 km.

Anmeldelse Elektronisk på www.knagen.dk via www.oresundrally.org. Alle
anmeldte modtager slutinstruktion.
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Anm. frist Mandag den 1. maj 2017 kl. 23.59.

Anm. gebyr DKK 600,-.

Betaling Senest onsdag den 3. maj 2017 til
Jyske Bank, afd. 5018, konto 1369146
IBAN kontonummer: DK3050180001369146
BIC (SWIFT-adresse): JYBADKKK
Eller Mobile Pay på 21 76 06 61

Licens Grundlicens eller endagslicens/prøvemedlemskab for alle klasser.
For klasse 4 og 6 er endagslicens/prøvemedlemskab gratis (NB!
Man må ikke tidligere have deltaget på licens i et motorløb under
DASU). Andre klasser køber den ved start.

Mødested,
startsted, mål

Hillerød

Møde-
tid/starttid

1. mødetid kl. 08.30, 1. starttid kl. 10.00, rutebog udleveres 45 min.
før start.

Begrænsnin-
ger

Minimum deltagere 30, maksimum 100. Ved mindre end fem
deltagere i en klasse, kan den lægges sammen med en anden.

Teknisk
kontrol

Vi kontrollerer bilernes funktioner og udstyr, samt at der ikke
medbringes instrumenter, der ikke er tilladte i den tilmeldte klasse.
Se reglementet, 4.402 Køretøjer, punkt B.
Arrangørerne gør opmærksom på, at Vejsportsudvalget i inde-
værende år har lavet en forsøgsordning omkring udstyr:
Det er tilladt at bruge speedpiloter, elektronisk udstyr, GPS og lignende i løbene i
2017. Af hensyn til offentligheden skal ovenstående, når bilerne holder ved start, parc
fermé eller mål, ikke kunne ses udefra. Dette svarer til regler, som kendes fra store
internationale regularity-løb. Overtrædelse kan medføre udelukkelse fra løbet.
Vejsportsudvalget vil i løbet af 2017 vurdere, om disse forhold skal gøres permanent

og dermed indarbejdes i reglementet.

Ophold Hotel Hillerød tilbyder specialpris DKK 960,- til Oresund Rally
2017. Prisen inkluderer to personer i dobbeltværelse pr. nat med
morgenmad og gratis Wi-Fi. Annullering frem til 48 timer før
ankomst. Booking på www.hotelhillerod.dk, mrk. Oresund Rally

Fortæring Løbsledelsen og vore sponsorer byder på morgenmad og frokost.
Stor, lækker aftenbuffet fra pattegris.dk (forudbestilling). Pris: 145,-
kr. Drikkevarer tilkøbes til fornuftige priser. Se det nøjagtige
indhold på løbets hjemmeside.

Særlige
bestemmelser

Løbet er tællende som 2. afdeling af FDM DASU Classic.

Yderligere 
info

www.oresundrally.org
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Sponsored by:
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