A-KLASSE OEFENRALLY
19 augustus 2018

Onder auspiciën van de Surinaamse Auto Rally Klub zal op zondag 19 augustus 2018 een oefenrally worden
verreden. Hoewel deze rally speciaal voor de H- en A-klasse rijders is uitgezet, mogen er ook B-klasse
rijders deelnemen. Het is verder toegestaan met meer dan twee personen in een equipe mee te doen.
Deze rally is geen onderdeel van het jaarklassement.
Inschrijving:
De inschrijving is open vanaf heden, maandag 23 juli 2018 en kan middels het invullen van het digitale
inschrijfformulier. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding en eveneens uw startnummer. Het
startnummer dient u uit te printen en op de dag van de rally aan de linkerzijde van uw auto te bevestigen.
De nummers die verstrekt worden zijn 1 – 2 - 3 - 4, enz.
Het inschrijfgeld voor deze rally is geheel gratis. Voor eventuele drank en versnaperingen zult u zelf
moeten zorgdragen.
Start en finish:
De start vindt plaats op zondag 19 augustus 2018 om 14:00 uur bij Bar Zuid aan de Van
Sommelsdijckstraat # 17. Equipes dienen zich uiterlijk 15 minuten vóór hun starttijd aan te melden bij de
officials tafel. De finish vindt eveneens plaats bij Bar Zuid aan de Sommelsdijckstraat # 17 omstreeks
16:00 uur.
Teach out en uitslag:
De teach out, gevolgd door de uitslag vinden gelijk plaats nadat het laatste equipe is gefinisht.
Karakter van de ritten:
De ritten die tijdens deze rally verreden zullen worden, zijn o.a.:
Stripkaart – Routebeschrijving – luchtfoto – Klokken en kaartritten. Lees in het reglement deze ritten even
door.
Route & Rally uitrusting:
De rally gaat over goed begaanbare wegen en kan er gerust met een kleine personen autogereden
worden. Wij raden iedereen aan om een afstandmeter bij zich te hebben. Er zijn verschillende applicaties
beschikbaar die u kunt downloaden op uw Ipad of Smart Phone.

