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Vigtig oplysning 

I Satrup/Mittelangeln kan Dankort ikke anvendes! 
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1. Arrangørkontakt 

 
Arrangør: 

Motorsportfreunde Idstedt e.V. im ADAC, Ausselbeker Weg 2, 24860 Klappholz 

Løbsleder 
Rainer Haulsen 
Rehwinkel 24 
24837 Schleswig 
Tel.: +49 4621 – 30 60 96-10 (tagsüber) 
Tel.: +49 4621 98 44 40 (ab 19.00 – 21.00 Uhr) 
Mobil: +49 172 406 39 67 
haulsen@cimbern-rallye.de 

 

Ass. løbsleder 
Hermann Heitmann 
König-Heinrich-Weg 229 
22455 Hamburg 
Tel.: +49 40 – 559 70 187 
Mobil: +49 171 614 17 78 
h_heitmann@t-online.de 

 

Kontakt for danske deltagere 
Arne Pagh 
Fuglebakken 6, Strib 
DK – 5500 Middelfart 
Tel.: +45 5085 8701 
arne.pagh@outlook.dk 
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2. Kørerkontakt 

 

 

 

      Martin Weyand (D) 
        +49 172 414 34 26 

       Peter Bentsen (DK) 
         +45 2127 9420 

 

 

3. Tillægsregler og løbstilladelse 

Løbets tillægsregler se venligst: https://www.cimbern-rallye.de eller www.http://minirally-

syd.dk 

Løbstilladelser er tilgængelige på løbsdagen hos løbsledelsen i Satrup/Mittelangeln, 

Glücksburger Str. 1 (RHQ). 

 

 

http://www.cimbern-rallye.de/
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4. Tidsplaner 

Fredag 26.04.2019  

Frivillig  
licenskontrol 

17.00 – 20.00  

„Satrup Krog“ 
Satrup/Mittelangeln 
Glücksburger Str. 1 

Frivillig  
teknisk kontrol 

17.00 – 20.00  

Feuerwehr 
Satrup/Mittelangeln, 
Schleswiger Str. 29/31 

   

Lørdag 27.04.2019  

Licenskontrol 07.00 – 09.00  „Satrup Krog“ 

Teknisk kontrol 07.00 – 10.00  Feuerwehr Satrup 

Gennemkørsel hastighedsprøver 07.00 – 11.00   

Kørermøde  11.30  
Fa. Vollertsen, Servicepark, 
am Imbiss / Getränke 

Ankomst til start parc fermé 
Senest 10 min før 

egen starttid 

Serviceplatz ZK 100 
vor ZK 101 (Start) 

Start 1. deltager 12.01  Fa. Vollertsen, ZK 101 (Start) 

Yderligere tidspunkter  Se tillægsreglerne 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Rallye-Guide 
ADAC Cimbern Ral lye  

27.  Apr i l  2019 
_________________________________________________________________________ 

 

5. Oversigtskort Satrup/Mittelangeln 
 

 

 

 
 

6. Deltager dokumenter 

Ved licenskontrollen udleveres følgende dokumenter: 

1 Rutebog til både gennemkørsel og til rallyet 

2 Startnumre til rallybilen 

1 Nummer til gennemkørsels køretøj (frontrude, øverst i højre side) 

1 Kontrolkort til gennemkørsel 
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1 Rallyplade 

2 Streamer ”Minirallysyd“  - frivillig 

1 Streamer ”Autoplus” – obligatorisk iflg. DASU Mesterskabsbestemmelser 

1 Sæt service-dokumenter 

1 Rallyeguide (findes udelukkende online på www.cimbern-rallye.de) 

 

7. Licenskontrol 

Licenskontrol finder sted i „Satrup Krog“, Glücksburger Str. 1, 1. sal. 

Dokumenter til fremlæggelse: 

Anmelderlicens og sponsor-kort 

Gyldig licens for kører og co-driver 

Registreringsattest (rallysynsattest, hvis registreret på løse prøvemærker. Dokumentation 

for konstruktive ændringer, såfremt bilen IKKE er rallysynet). 

Kørekort for føreren af vognen 

Forsikringsdokumentation 

Fraskrivelseserklæring hvis ejer af køretøjet ikke er ombord. 

Arrangøren har allerede udfyldt anmeldelsen jf. de afgivne oplysninger, og der skal af-

gives underskrift herpå af såvel kører som co-driver. Er underskrift fra køretøjets ejer 

eller en repræsentant herfor nødvendig, et det alene det enkelte mandskabs ansvar at 

kunne forevise denne dokumentation (anmeldelsesblanket). 

 

 

http://www.cimbern-rallye.de/
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8. Teknisk kontrol 

 

Teknisk kontrol finder sted hos Feuerwehr Satrup/Mittelangeln, Schleswigerstrasse 29/31 

(se oversigtskort Satrup/Mittelangeln, punkt 5 i Rallyeguide). Køretøjet skal være forsynet 

med startnummer, rallyplade og obligatorisk reklame. Ligeledes skal der i køretøjet være: 

- Foreskrevne og FIA godkendt sikkerhedsudrustning for kører og co-driver 

  (hjelm, FHR, kørerdragt, sko, strømper, undertøj, balaclava) 

- SOS/OK-skilt 

- Registreringsattest (rallysynsattest, hvis registreret på løse prøvemærker. Dokumentation 

for konstruktive ændringer, såfremt bilen IKKE er rallysynet). 

-  Homologeringsattest/godkendelse. 

 

9. Afvikling af rallyet 

 
Efter lørdagens licenskontrol følger gennemkørsel af hastighedsprøverne (punkt 10 i Ral-

lyguide).  

I henhold til tidsplanen følger derefter kørermøde i serviceområdet, ved serveringssted.  

Deltagelse i kørermødet er obligatorisk. 

Ved start udleveres kontrolkort hæfte mod aflevering af kontrolkortet fra gennem-

kørslen. 

På grund af begrænsning af udsynet, er det på etaperne ikke tilladt at anvende styrthjelm.  

Vær særlig opmærksom på reglerne for anvendelse af røde og gule flag, advarselstrekant 

og SOS/OK skilt.  

Løbslederen vil gennemgå dette tema yderligere på kørermødet. 
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10. Gennemkørsel 

Hastighedsprøverne (WP) må gennemkøres som følger: 

WP 1/4:  2 x start til stop 

WP 2/5:  2 omgange + udkørsel (kun 1 gang) 

WP 3/6   2 x start til stop 

WP 7   2 omgange + udkørsel (kun 1 gang) 

 

Til gennemkørslen anbefaler løbsledelsen at anvende rutebogen.  

Til den anden gennemkørsel (WP 1/4 und 3/6) benyt venligst kortet over hastighedsprø-

verne, eller oversigtskortet i rutebogen. 

Køretøjet som benyttes til gennemkørslen SKAL være forsynet med det udleverede gen-

nemkørselsnummer (lille startnummer), som skal anbringes udvendigt øverst og midt på 

frontruden. Overhold venligst Færdselslovens bestemmelser, reglerne i DMSB Rallyereg-

lement punkt 25, og art. 8 i løbets tillægsregler (max. 60 km/t henhv. 30 km/t). Hastighe-

derne vil blive overvåget og i påkommende tilfælde straffet. Under gennemkørslen er ha-

stighedsprøverne ikke spærret af. Der skal derfor påregnes såvel modkørsel som officials 

på strækningerne. Kør derfor hensynsfuldt og hjælp rallysporten til en fremtid! 

Kontrolkortet til gennemkørslen skal fremlægges for de enkelte kontrolposter, som vil på-

tegne kortet. Dette kontrolkort skal afleveres ved start på løbet, hvorefter kontrolhæftet til 

rallyet udleveres. 

 

11.  Start Parc Fermé 

 

Der er indrettet en start Parc Ferme hvortil det deltagende køretøj skal ankomme senest 

10 min. før egen starttid. (Art. 3 i tillægsreglerne) 
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12.  Service/Tankzone 

 

Der er ingen central strømforbindelse på serviceområdet! 

Tankning på servicepladsen er kun tilladt i tankzonen ved udkørslen fra service-

pladsen FØR TK-service ud. Tankning i det øvrige serviceområde er totalt forbudt ! 

For tankning gælder bestemmelserne i Art. 58 og 59 i Rallyereglement, henholds-

vis Art. 58 og 59 V1 Bestimmungen für Nationale Rallyes (Nat. A og Nat A/NEAFP). 

 

13. Miljø 
 

Uigennemtrængelige underlag 

Anbringelse af rallybilen på servicepladsen (ikke fast underlag) må alene ske på et  

uigennemtrængeligt kunststofunderlag, størrelse min. 4 x 5 meter. 

Væsketab 

Taber et køretøj væsker, er det enkelte hold ansvarlig for en korrekt opsamling og bort-

skaffelse. Ved manglende overholdelse heraf vil arrangøren, for det pågældende holds 

regning, anmode en virksomhed om at udføre arbejdet. Ved tab af væsker skal I straks 

henvende jer til brandberedskabet ved tankzonen. 

Affald/skrald 

Efterlad venligst servicepladsen ren og uden affald !!!  

                                                          Mange tak 


