SEALAND CHALLENGE 2014
Slutinstruktion
Munke Bjergby 23-9-2014
Kære Deltagere
Tak for din tilmelding. 16 biler er til start til årets 4. og sidste cup løb. Løbet vil også være
afsluttende for DM i Challenge 2014

Programmet er som følgende:
26. september

Teknisk kontrol

kl. 17.00-20.00

Teknisk kontrol
Førermøde
Prøver

kl. 7.00-8.00
kl. 8.30
kl. 9.00-18.00

Førermøde
Prøver
Præmie overrækkelse

kl. 8.00
kl. 9.00-14.00
kl. 15.30

27. september

28. september

Baner, camp samt teknisk kontrol alle dage: NCC Grusgrav, 4180 Sorø. Der vil kun være indkørsel
fra Kalundborgvej. Ca. nr. 94+ 300m. Se efter sort NCC skilt.
Der er kort herunder som viser vej.
HUSK. Max 20km/t i grusgrav og ved kørsel mellem baner.

Huskeliste:
· Presenning under bilen i campen.
· Kørekort
· Evt. Licens
· Registreringsattest
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, lørdag og søndag.

Bespisning:
Der vil være sandwich og kildevand til alle deltagere og officials lørdag og søndag dette er med i
startgebyret.
Der er aftensmad lørdag som kan købes for 50kr. pr. person, afregnes ved indskrivning.

Løbsform:
Der er ændringer i løbsform i dette løb. Dette er beskrevet herunder.
En Challenge bane skal køres en eller flere omgange inden for 45 min.
Ved start fordeles biler to og to til alle baner, første gang en bane køres, vil det være de første biler
der bestemmer hvor mange omgange banen skal køres for at den er gennemført.
Eks: Første hold biler køre og gennemføre bane 4 i blå spor, på 3 omgange inden for de 45
min. Derved skal de næste biler der køre bane 4 blå spor, køre og gennemføre 3 omgange for
at banen er endelig gennemført. Mindre en 3 omgange vil betyde at banen ikke er
gennemført.
Alle biler starter på deres bane kl. 9.00, og næste bane kl. 10.00 og næste igen kl. 11.00 osv.
Det er ikke muligt at indhente tid og starte før på næste bane.
Evt spørgsmål, kontakt, Kristian Leinum 21 13 42 59
Vel mødt til et super løb :-)
Sealand Challenge 2014
Kristian

