
EXTREME TRACK ATTAK 
EAST 2019 

Slutinstruktion 
 

         Munke Bjergby 24-09-2019 
 
Kære Deltagere 
 
Tak for din tilmelding. 23 biler og UTV er til start til årets sidste ETA løb. ETA EAST 2019  
Der er 4 klasser åbne.  

Standart 1 
Standart 2 
Standart 3 (UTV) 
Extreme 1 

 
Programmet er som følgende: 
 
27. september 2019 Teknisk kontrol  kl. 15.00 – 21.00 
 
28. september 2019 Teknisk kontrol*              (kl. 07.00 – 08.00 *) 

Officials møde  kl. 08.00 – 8.30 
Førermøde   kl. 08.30 – 09.00 
Løbs start   kl. 10.00 
HEAT 1   kl. 10.00 – 12.00 
Pause    kl. 12.00 – 13.00 
HEAT 2   kl. 13.00 – 15.00 
Pause    kl. 15.00 – 16.00 
HEAT 3   kl. 16.00 – 18.00 
Løb slut   kl. 18.00  
Aftensmad   kl. 19.00 (cirka) 
Præmieoverrækkelse kl. 19.00 (cirka) 

 
*Teknisk kontrol lørdag, KUN efter aftale med Kristian Leinum. 
 
Baner, camp samt teknisk kontrol alle dage: NCC Grusgrav, 4180 Sorø. Der vil kun være indkørsel 
fra Kalundborgvej. Ca. nr. 94+ 300m. Se efter NCC skilt. 
Der er kort herunder som viser vej. 
HUSK. Max 20km/t i grusgrav og ved kørsel uden for baner. 
 
 
Huskeliste: 

 Presenning under bilen i campen, eller holde på trailer med bund. 
 Kørekort 
 Evt. Licens 
 Vognbog, som er udfyldt. 

 
Hvis du ikke har vognbog, kan den købes ved tekniskkontrol for 200 kr.  



 
Der må IKKE være ikke deltagende biler/ATV i grusgravene, gæster skal benytte den store 
parkeringsplads ved indkørsel til graven. Kørsel ind og ud af grusgraven skal begrænses.  
Låge ved indkørsel skal lukkes ved ind og udkørsel, fredag og lørdag. 
 
 
Bespisning: 
Der vil være aftensmad lørdag aften. 
 
 
Camp: 
Der bliver anvist område til camp. Det er også markeret på kort forneden.  
Vi har lånt grusgravens frokostrum, så der er adgang til almindeligt toilet. 
Der er ikke strøm til camp.  
Generator skal være slukket efter kl. 24.00 
 
 
Løbsform: 
Løbet består at 1 rundbane og 7 specialprøver. 
Der køres 3 heats, med en varighed på 2 timer hver.  
 
Se gællende reglement for løbsform her 
http://www.danskoffroadsport.dk/attachments/article/122/DOS%20ETA%20regler%20Nyt%20spor
tsligt%20reglement.%20nyt%20til%20hjemmeside.pdf 
 
Tillæg til løbsform: 
Køretøjer for hver klasse bliver sendt afsted samlet, ved start af et heat.  
Der vil være 2 minutter mellem hver klasse. 
På hvert heat, bliver der inden start, fastsat et antal omgange som den max kan køres. 
Hvis man ikke når at gennemføre den sidste rundbane omgang inden for tiden på et heat, tæller de 
specialprøver som er gennemført inden for tiden på et heat.  
 
 
Vigtig info: 

 Kom til teknisk kontrol i god tid, meget gerne fredag, da der bliver meget travlt lørdag 
morgen. 

 Tekniks kontrol lørdag, skal aftales med Kristian Leinum forinden. 
 Når du ankommer, skal du først tjekke ind i teltet eller skuret. Derefter skal der udføres 

teknisk kontrol 
 Der er mulighed for at gennemgå banen inden løbsstart.  
 Lågen til grusgraven, skal være lukket. Er den åben, så luk den.  
 

 
 
Evt spørgsmål, kontakt, Kristian Leinum 21 13 42 59 
 
Vel mødt til et super løb :-) 

 
ETA EAST 2019 
Simon og Kristian 
 
 



Billede af indkørsel og Camp på næste side. 

 
  


