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Tillægsregler  

Yokohama Mesterskabs Finalen 

Lørdag den 20. oktober 2018 

På The New Kolding Race Way  

Husk at for at deltage i finalen skal man være startet i mindst 3 afdelinger af Yokohama Mesterskabet i 2018 



Tillægsregler for rallysprint lørdag den 20-10-18 Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for  
Automobilsport, Reglement for Yokohama Mesterskabet, nedenstående tillægsregler og senere slutinstruktioner. 

 
 

Arrangerende klub:   
Brøndby Motor Club (BMC 087) 
 

    Løbsleder: 
    Henrik Malle            (OF 324-363) (BMC 087) 

 

    Løbsledelse:  
    Arne Pagh         (OF 324-373) (GMK 016) Sikkerhedschef 
    Frank Rasmussen     (OF 345-353) (RAS 071) Afviklingschef     

Sekratariat: 
Henrik Malle 
Hvidovrevej 132 D 2650 Hvidovre 
Tlf. 2235 6612  E-Mail: malle@yokohamamesterskabet.dk 
 

Mødested og tid: 
Løbet køres i Kolding med start kl. 12.00 
Oplysninger om mødested og mødetid vil fremgå af slutinstruktion. Der udsendes pr. e-mail i ugen op til løbet. 
 

Anmeldelse: 
Anmeldelsesfrist: mandag den 15. oktober 2018 
Tilmelding via Internettet kan ske på: www.yokohamamesterskabet.dk 
 

Start gebyr: 
Ved tilmelding over Internettet er startgebyret kr. 600.-  

Start gebyret betales på dagen, ved licens kontrollen. 
 

Reklamer: 
Løbsledelsen forbeholder sig ret til at på klæbe reklamer. Fritagelse for reklamer koster kr. 600,- 

 

Præmiering: 
Mesterskabsmedaljer til de 3 første i alle klasse. Præmieuddeling finder sted i ryttergården, umiddelbart efter sidste heat. 
 

Klasser:  
Klasse 1:  Over 2000 ccm og super 2000  

Klasse 2: 1601-2000 ccm. 
Klasse 3: 1401-1600 ccm. 
Klasse 4:      0-1400 ccm. 
Klasse 5: Historiske biler med historisk vognbog (Appendix K) uanset ccm. 

Klasse 6: KRB. uanset ccm.  
Klasse 7: Volvo Original Cup, Gr. E og Gr. N op til 2000 ccm. 2 WD Samt biler fra klubrally klasserne 2 & 3 uanset ccm. 
Klasse 8: Micro Rally Cup Biler.  
Klasse 9: KRB Super uanset ccm. (Åbnes KUN hvis behovet opstår) 

De nævnte klasser er kun åbne for amatører.   
 

Længde og underlag: 
10 km. pr. heat på asfalt, prøven køres 4 gange 2 gange hver vej. Total ca. 40 km.  
 

Særligt: 
For at deltage i finalen skal man være startet i mindst 3 afdelinger af Yokohama Mesterskabet i 2018 ! 
Der udleveres ikke noter, men der er gennemkørsel umiddelbart før start. 
Resultatlisten udsendes pr. e-mail og offentliggøres på turneringens hjemmeside: www.yokohamamesterskabet.dk 

Startrækkefølgen sker efter turneringsledelsens seedning og i øvrigt efter løbsledelsens skøn. 
RallyResult står for tidtagningen og beregning. 
Ved skader betaler deltageren selv selvrisikoen på kr. 3000.– pr. skade. 
 

Service: 
    Service er tilladt på den anviste plads, der skal  anvendes plast underlag (presenning) på servicepladsen. 
    Det er kun tilladt at medbringe en service vogn denne er gratis og skal ikke anmeldes. 
    Dækvarmere er ikke tilladt. 
    Tankning er kun tilladt i tankningszonen. Som findes i ryttergåden. 
 

Maxtid: 
Maxtid: Langsomste tid i klassen + 30 sek. 

Maxtid gives ved ikke fuldført eller ikke korrekt fuldført heat, det er ikke tilladt at springe heat over. 
 

Fri start:  
Alle der er blevet nummer 1-2 eller 3 sammenlagt i de enkelte klasser har fri start i finalen, uanset landsdel. 
 

Nyttige hjemmesider:  
www.yokohamamesterskabet.dk  www.yokohama.dk  www.rallyresult.dk  www.dasu.dk  www.bmc-rallysport.dk 

 
 
 

 
 
 

 

Indbydelse til præmieuddeling ! 
 

Lørdag den 20. oktober 2018 kl. 18 på Hejse kro. 

Umiddelbart efter at finalen er slut er der  

præmieuddeling og præmie middag. 
 

Vi deler pokaler ud for både Yokohama Mesterskabet Øst og Vest. 
 

Der vil blive serveret Herregårdsbøf med tilbehør. 
 

Prisen for at deltager er kun 125.- pr. deltager. 

Der betales ved indgangen. 
 

Sodavand, øl, vin, kaffe, the og kage mm. kan købes. 
 

Da vi mener at de sidste års præmieuddelinger har været en rimelig  

succes har vi valgt, at dele præmierne ud på samme måde, igen i år. 

Vi håber naturligvis at I alle vil bakke op og deltage. 

Vi råder over 190 pladser så der skulle være god plads til familie,  

servicefolk, venner, sponsorer mm. Så tag bare alle med ! 
 

Tilmelding på E-mail til: malle@yokohamamesterskabet.dk 

Skriv 1. kørerens navn og dasu id. nr. samt hvor mange i kommer. 

Tilmeldingen er bindene og der hæftes for betalingen ! 
 

Sidste frist for tilmelding er mandag den 15. oktober! 
 

Turneringsledelsen 

 

http://www.yokohama.dk/

