Tillægsregler Baja Denmark 2014
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med DASU & DOS reglement for Challenge
version 6,0, nedenstående tillægsregler, samt senere slutinstruktioner.
Arrangerende klub:

Dansk OffRoad Sport (DOS)

Løbets navn:

Baja Denmark 2014

Dato:

22. Marts 2014

Løbsleder:

Erling jensen

Tlf. 40343391

Løbsledelse:

Martin Sørensen

Tlf. 40960846

Sekretariat:

Stoksbjergvej 3, 4690 haslev
e-mail: ms@zukidoktor.dk

Tlf. 40960846

Deltagerklasser:

Der køres i de 4 klasser jfr. Challenge løbsreglerne :
Kat I, Kat II, Kat III, Kat IIII

Begrænsninger:

Minimum 8 hold og maksimum 45 anmeldte hold.
Minimum for at åbne en klasse: 4 biler.

Startgebyr:

Medlem af DOS med licens:
500 kr. pr. person i deltagerbetaling.
Medlem af DOS uden licens:
700 kr. pr. person
Ikke medlem af DOS/gæstekører:
800 kr. pr. person.
Ekstra startgebyr: 500 kr. pr. bil, hvis I vælger at køre
uden sponsorreklamer.

Eftertilmelding:

Tilmelding efter anmeldelsesfristen koster dobbelt startgebyr.

Forplejning:

Der er FULD forplejning, hele lørdagen

Betaling:

Startgebyret skal indbetales på bank konto nr. 4065-4065635194 eller betales
i kontant beløb på sekretariatets adresse. Beløbet skal betales
sammen med anmeldelsesblanketten før tilmelding er gældende.

Anmeldelsesfrist

15. Marts 2014
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Afmelding: Før 15. Marts tilbagebetales fuldt startgebyr.
Efter den 15 marts tilbagebetales der ingen startgebyr.
Mødested:

Gammelrand grusgrav, gammelrand 10, kalundborg

Mødetid:

21. Marts
22. Marts

Mål:

Gammelrand grusgrav, gammelrand 10, kalundborg

Præmiering:

Pokaler til de 3 bedste hold i hver klasse.

Camp åbner
Teknisk kontrol
Fører møde
Prøverunde
Start
Mål Senest

kl. 16.00
kl. 8.00-10.00
kl.10.00
kl.10.30
kl 11.00
kl 23.00

Særlige bestemmelser:
I forbindelse med Baja Denmark 2014 skal deltagerne under løbet køre med reklamer for
et antal sponsorer. I forbindelse med slutinstruktionen vil deltagerne få en tegning over,
hvor arrangørens og sponsorernes reklamer skal placeres på bilen (se tekst under
startgebyr).
Herudover skal der gøres plads til startnummer på både højre- og venstre fordør.
Der vil ikke blive kørt Prolog. Deltagere starter efter lodtrækning
Løbet køres på en lukket runde, uden brug af spil. Der er IKKE brug for terratrip, spil,
rocksliders. Der vil være bjærgningsbiler på ruten. Servicefolk i pitten er tilladt, service på
bilerne er tilladt i pitten. Ruten er lagt så nye som gamle og hardcore som almindelige 4x4
biler kan gennemfører, Men det at stå distancen er udfordringen..
Husk:
Kørekort!!!!!…..midlertidig kørekort godtages ikke.
EVT Licens
Reg. Attest.
Løbet gennemføres uanset vejrlig, såfremt der er nok tilmeldte hold/biler.
Vel Mødt
Baja Denmark holdet.
Martin Sørensen +45 40960846
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