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Tillægsregler for Rally Special lørdag den 4. juni 2022 
 Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Automobilsport,  

Reglement for Yokohama Mesterskabet, nedenstående tillægsregler og senere slutinstruktioner. 
 

  Arrangerende klub:   
    Slagelse Auto Sport        (SAS 023) 

 

    Løbsleder:      

    Bettina Thrane Poulsen   (OF 323) (SAS 023) 
 

    Løbsledelse:  
    John Larsen                   (OF 373) (NFMS 097) Sikkerhedsansvarlig           

Sekratariat: 

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

Mødested og tid: 
Løbet køres ved Stigsnæs med start kl. 10,00 
Oplysninger om mødested og mødetid vil fremgå af slutinstruktion. Der udsendes pr. e-mail i ugen op til løbet. 
 

Anmeldelse: 
Anmeldelsesfrist: Mandag den 30. maj. Tilmelding kan ske på: www.yokohamamesterskabet.dk 

Start gebyr: 
Startgebyret kr. 750.- Betaling for start og evt. 1 dagslicens skal ske på dagen, eventuelt med Mobile Pay. 
 

Reklamer: 
Løbsledelsen forbeholder sig ret til at på klæbe reklamer. Fritagelse for reklamer koster kr. 750,- 
 

Præmiering: 
Mindeplakette til de 3 første i alle klasse. Præmieuddeling finder ca. 20 minutter efter at sidste bil er kommet i mål. 
 

Klasser: 
      1: WRC - RC1 - R5 - RC2 - Proto  
      2: 2WD over 2001 ccm - 2WD turbo over 1620 ccm - N4- national 4x4 -R-GT - RC3 - Super 2000   
      3: Biler med motorer fra 1601 til 2000 ccm - Turbo motorer op til 1620 ccm– R3 - R3 National 

      4: Biler med motorer fra 1401 til 1600 ccm - Turbo motorer op til 1067 ccm - R2 - R2 National RC4 - RC4 National 
      5: Biler med motorer fra 0-1400 ccm - Turbo motorer op til 927 ccm 
      6: Gruppe E og N biler med motorer op til 1600 Turbo motorer op til 1067 ccm kun 2 WD - R1- RC5 National 
      7: Gruppe E og N biler med motorer over 1600 ccm - Turbo motorer op til 1620 ccm kun 2 WD - RC5  

      8: KRB fra før 1-1-1986 op til 1600 ccm - Turbo motorer op til 1067 ccm 
      9: KRB fra før 1-1-1986 over 1600 ccm  
    10: KRB fra efter 1-1-1986 op til 1600 ccm - Turbo motorer op til 1067 ccm 
    11: KRB fra efter 1-1-1986 over 1600 ccm 

    12: Historiske biler op til 1600 ccm med international/national historisk vognbog (appendix K) 
    14: Historiske biler over 1600 ccm med international/national historisk vognbog (appendix K) 

 

Længde og underlag: 
Ca. 9,6 km. pr. heat på asfalt, prøven køres 4 gange 2 gange hver vej. Total ca. 38,5 km.   
 

Særligt: 
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 selvrisiko op til kr. 2500,- pr. skade. 
Alle former for grill og brug af åben ild, også gasgrill, er forbudt i ryttergården.  
Der er kun adgang til og fra service pladsen, med bil, før kl. 9.00 og i middagspausen, mellem heat 2 og 3.  
 

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 pr. team, denne er gratis og skal ikke anmeldes.  
    Dækvarmere er ikke tilladt.  

    Tankning er kun tilladt i tankningszonen, som findes i ryttergården. 
 

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:  
Der er som altid fri start til udenlandske, jyske, fynske og bornholmske teams, samt teams med nye rally licenser. 
 

Nyttige hjemmesider: 

www.yokohamamesterskabet.dk - www.yokohama.dk - www.aaskov-motorsport.dk - www.rallyresult.dk - www.sasnyt.dk 
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Afd. Vest Klub Sted Afd. Øst Klub Sted 

    1 14-04-2022 BMC Avedøre 

2 28-08-2022 BMC Fredericia  2 15-05-2022 BMC Nakskov 

3 04-09-2022 ROMK Ringkøbing 3 04-06-2022 SAS Stigsnæs 

4 24-09-2022 LOMS Vinderrup 4 15-10-2022 KOMO Kalundborg 

Finale 22-10-2022 VOM Vejen Finale 22-10-2022 VOM Vejen 

 

Yokohama dækker dansk rally sport 
 

Rabat på YOKOHAMA rallydæk:                                                                     
Der tilbydes alle deltagerne i Yokohama mesterskabet rabat som følger:                          

Ved deltagelse i 1 afdeling i 2022  gives der 15% rabat på netto prisen. 
 

Rallydæk skal købes gennem Gunnar Aaskov Motorsport                            

www.aaskov-motorsport.dk 

Se den nyeste prisliste på  www.yokohamamesterskabet.dk   

  YOKOHAMA MESSTERSKABS KALENDEREN 2022 

    Yokohama Mesterskabet har sin helt egen hjemmeside: 

   www.yokohamamesterskabet.dk 

http://www.aaskov-motorsport.dk/moduler/webshop/produktgrupper/?category=D%C3%A6k%20Rally%20Yokohama

