Sigdalsrally 11. januar 2014

STARTPROGRAM
1.

ARRANGØR:
NMK Modum og Sigdal, 3350 PRESTFOSS

2.

ARRANGØRLISENS:
Arra. 14.3289

3.

HOVEDFUNKSJONÆRER:
Løpsleder:
Juryleder:
Jury medlem:
Jury medlem:
Sikkerhetskontrollant:

4.

Inge Tangen
Anders Tråstadkjølen
Ole Gustav Sannes
Odd Johan Stenshorne
John-Erik Nilsen

REGLEMENT:
Løpet arrangeres i samsvar med ISR, NSR, samt løpets tilleggsregler.
a) Vognlisens beholdes av teknisk kontrollsjef etter teknisk.
Arrangøren beholder denne i under løpet.
For de som fullfører løpet blir lisensen utlevert ved innkjøring til Parc Ferme.
For de som bryter løpet skal bruttskjema innleveres og byttes mot vognlisensen
b) Restart etter brutt løp – iht. punkt 46.3
Deltagere som bryter løpet, men har bil i forskriftsmessig stand, kan tillates å
restarte løpet selv om man ikke klarer gjennomføre alle fartsetapper. Dette kan
bare skje ut fra serviceplass etter at bilen er godkjent av teknisk kontrollant eller
delegert person. Startposisjonen skal være bak alle klasser men foran klasse 19.
Deltagere som benytter seg av dette skal overføres brutt liste etter målgang.

5.

DETALJERT BESKRIVELSE:
Løpet er et nasjonalt rally totalt på 243,89 km hvorav 92,87 km med
spesialstrekninger. Løpet består av transportstrekninger, 7 spesialstrekninger,
samt 3 innlagte servicer (kun 1 serviceplass). Det blir lagt inn reguleringspause
før hver service. Det gi anledning til re-start etter brutt løp.
Løpet inngår NM, NC, NMK`s rallycup

6.

TIDSSKJEMA:

Registrering av innsjekk / registrering av notegjennomkjøring / teknisk kontroll
Sted: Hæhre Auto, Tangen, 3370 Vikersund
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Lørdag
Lørdag
Lørdag

10.01.14 kl. 18.30 – 21.00
10.01.14 kl. 18.30 – 21.00
10.01.14 kl. 07.30 – 20.00
10.01.14 kl. 12.00 – 20.00
11.01.14 kl. 07.00
11.01.14 kl. 09.00
11.01.14 kl. 15.57

Innsjekk / Registrering gj.kjøring noter
Teknisk kontroll
Innsjekk / Registrering gj.kjøring noter
Teknisk kontroll
Sektreteriat åpner
Start 1 bil
Mål 1 bil

Innsjekk må gjøres torsdag 09.01.14 / 10.01.14
(lørdag 11.01 kun etter avtale med sektretær Marinn Øen – tlf 97555094)
Base / sektreteriat / start-/mål
Sted: Nerstad Skole og samfunnshus / Sigdalshallen, 3350 Prestfoss
Master-ur på offisiell oppslagstavle ved sektreteriatet på basen.
Førerkortkontroll vil bli utført ved start
Tidsbok blir utlevert ved førerkortkontroll før start

7. TID, STED OG TLF LØPSDAGEN:
Tid:
Lørdag 11.01.14
Sted:
Nerstad Skole / Samfunnshus / Sigdalshallen (Vis a vis
serviceområdet) , 3350 Prestfoss
Telefon:
951 48 351

8. START/MÅL:
Start kl. 09.00 ved Nerstad Samfunnshus / Skole /Sigdalshallen
Resultatlisten offentliggjøres tidligst kl. 17.30
8. STARTREKKEFØLGE:
Iht. rallyreglementet avsnitt 45
Startintervall mellom internasjonale og nasjonale klasser er 5 minutter gjennom
hele løpet.
9. KLASSEINNDELING:
Ihht. rallyreglementet avsnitt 4.4
10. TEKNISK KONTROLL:
Sted: Hæhre Auto, Tangen, 3370 Vikersund
Tid: Torsdag 09.01.14 kl. 18.30 – 21.00
Fredag 10.01.14 kl. 12.00 – 20.00.
Kontaktperson: Bård Kjetil Skalstad – tlf. 91162827
Startnr. utleveres ved innsjekk og skal være påsatt innen deltager kommer til
teknisk kontroll.
Hjulspinn er ikke tillatt. Rallybil kjører inn i hallen, der inne skal bilen kun
dyttes.
Personlig kjøreutstyr iht. §304 skal forevises. Deltakere som ikke møter
til fastsatt tid kan nektes start.

Følg anvisning for hengerparkering

11. NOTEGJENNOMKJØRING:
Kjørebok, kart og noter blir utdelt ved registrering/innsjekk
Tid for gjennomkjøring / noteproduksjon : fredag 10.01.14. kl. 08.00 – 18.00
NB! gjennomkjøringen stopper kl 18.00.
Notegjennomkjøring foregår etter følgende plan;
08:00-12:00 SS3 Letmolia-Nevra
08:00-18:00 SS1 Finnerud-Korsbøen
UTGÅR SS2 Malmveien
08:00-18:00 SS4 Finnerud-Krødsherad
08:00-18:00 SS5 Bjøreskogen
13:00-18:00 SS6 Nevra-Letmolia
08:00-18:00 SS7 Nysetra
NB! Start for hver SS er merket med SIGDAL – skilt.
Ferdsel på spesialstrekninger v/notegjennomkjøring, ihht
rallyreglementet avsnitt 25
Alle klasser tillates gjennomkjøring. NB! På enhver gjennomkjøring av
spesialetappene tillates maks 2 personer (deltagere) i bilen. I Ungdomsklassen
skal det være 3 personer i bilen dersom den kjøres av en deltaker med
juniorlisens.
Hver deltager kan kun kjøre to ganger på hver etappe (spesialetapper som kjøres
to ganger regnes som en spesialetappe). Unntak er Letmolia fra vegskille i Bingen
og opp til Letmolia. Den kan kjøres som transport en tredje gang fra kl 13.00, slik
at de som har kjørt SS7 første gang får kort transport tilbake til start på SS7.
Kun registrerte biler vil bli godtatt (ikke prøveskilt eller rallybil).
NB! Husk å registrere deg med bilens reg.nr/kjennetegn ved innsjekk.
Bil som benyttes på gjennomkjøringen skal merkes etter arrangørens anvisning.
Maks hastighet 50 km/t såfremt ikke lavere fartsgrense er skiltet
Det vil bli lagt stor vekt på hensynsfull kjøring, dette er viktig ovenfor alle
grunneiere og beboere.
Vis hensyn, veiene er åpne for vanlig trafikk under gjennomkjøringen. Det vil
være vakter som overvåker etappene. Hastighetskontroll må påregnes.
Etter at tilleggsreglene / påmeldingen er åpnet og frem til 11. januar 2014 med
unntak av organisert gjennomkjøring som starter 10. januar kl. 08:00, er det ikke
lov å ferdes på etappene. Dette kan medføre startnekt.

12.DELTAGER/SERVICEBIL PÅ SERVICEPLASS:
Hvert team får henvist plass + størrelse på plassen.
Hengerparkering: Følg skilting!
13.ARR.REKLAME:
Kun reklame i forbindelse med startnummer.
14. PREMIERING/PREMIEUTDELING:
Det er premie til fører og kartleser. 1/4 av de startende i hver klasse får premie.
I klasse 20 skal min. tre lag premieres forutsatt at minst tre lag har fullført. Samt
premie til totalvinner i internasjonal og nasjonal klasse.
Premieutdelingen vil foregå på Nerstad samfunnshus (base) umiddelbart etter
protestfristens utløp.
15.BILBERGING:
Taueforsikring er inkludert i startavgiften.
NB!! Dersom biler kjører av vei og trenger bilberging kan disse risikere å måtte
stå til begge fartsetappene er ferdig kjørt. Dette gjelder for SS1/SS4 og SS3/SS6.

16.TELEFON STEVNEDAG:
95148351 (Inge Tangen, løpsleder) + 41749926 (base) +41512204 (rallytelefon)
17.RALLYRADIO:
Rallyradioen sender på frekvens FM 106,3, 104,3 og 107,5.

Løpsledelsen ønsker alle
velkommen til en fartsfylt dag
med Sigdalsrally ☺

