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De danske oversættelser kan kun anses som service 
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1. Arrangør adresser 

 
Organizer: 

Arrangørforening ADAC Cimbern 

Rallye Motorsportfreunde Idstedt e.V. i ADAC/Automobilclub Schleswig fra 1923 e.V. i ADAC 

Løbsleder 

Rainer Haulsen 

Rehwinkel 24 

24837 Schleswig 

Tel.: +49 4621 – 30 60 96-10 (daglig) 

Tel.: +49 4621 98 44 40 (fra 19.00 – 21.00) 

Mobil: +49 172 406 39 67 

haulsen@cimbern-rallye.de 

 

Assisterende 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.: +45 508 58 701 

arne.pagh@outlook.dk 
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2. Kørerkontakt 

 

 

 

Martin Weyand (D)  

+49 172 414 34 26 

 Peter Bentsen (DK)  

+45 212 794 20 

 

Kørerkontakt træffes: 

Fredag, 04.09.2020  17.00 – 20.00  Serviceplads 

Lørdag, 05.09.2020  07.00 – 14.00  Serviceplads 

    14.00 – 16.00  Regrouping 

    fra 17.00   Mål 
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3. Tillægsregler og godkendelse 

Tillægsregler se: https://www.cimbern-rallye.de eller www.http://minirallysyd.dk 

Godkendelsesdokumenter kan ses på dagen ved rallyledelsen i Süderbrarup, Königstr. 5, (RHQ).   

4. Tidsplaner 

Fredag 04.09.2020  

Frivillig dokumentkontrol 

 
13.00 - 19.00   

Amtsgebäude Süderbrarup 

Königstr. 5, (Rally HQ) 

Frivillig teknisk kontrol 

 
17.00 - 20.00 

Serviceplads 

Marktplatz Süderbrarup 

Gennemkørsel 15.00 til 19.00 Rutebog 

   

Lørdag 05.09.2020  

Dokumentkontrol 7.00 - 9.00 
Amtsgebäude Süderbrarup 

Königstr. 5, (Rally HQ) 

Teknisk kontrol 7.00 - 9.00 
Serviceplads 

Marktplatz Süderbrarup 

Gennemkørsel 7.00 - 11.00 Rutebog 

Digitalt førermøde 11.30 
Digitalt (skriftligt) på:  

www.cimbern-rallye.de 

Start Parc Fermé 10 min før starttid Startliste og Rutebog 

Start første deltager Kl. 12.01 
Serviceplads 

Marktplatz Süderbrarup 

Andre tidspunkter  se tillægsregler og bulletin 
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5. Digital opslagstavle – aktuelle meddelelser til deltagerne 

Der bliver ingen skriftlige meddelelser!  

Opslag bliver kun lavet digitalt på: www.cimbern-rallye.de 

Det gælder også for kommende bulletiner.  

 

Tider og resultater på link, se www.cimbern-rallye.de 

 

6. Plan Süderbrarup 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 Rallye- 

 Guide 
ADAC Cimbern Ra l lye  

04 . /05 .  September  2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

7. Udleveres til deltagerne 

Ved dokumentkontrol udleveres følgende materiale: 

 

1 rutebog (den samme for gennemkørsel og konkurrence) 

1 Forklaring på anvendelse af kontrolkort og dens opbygning  

2 Startnumre til rallybil 

1 startnummer til gennemkørsel (forrude øverste højre side i henhold til art. 8.3.) 

1 kontrolkort til gennemkørsel 

2 klistermærker med adgangstilladelse til serviceplads (1 x rallybil og 1 x servicebil) 

4 Adgangstilladelse til serviceplads (2 x kørere, 2 x servicefolk)  

   kun efter registrering på https://www.cimbern-rallye.de/teilnehmer/corona-daten 

1 skilt ”Klar til teknisk kontrol” 

2 klistermærker ”Minirallysyd" 

1 sæt servicedokumenter (oversigtsplan) 

   Rallyguide (Kun tilgængelig online på: www.cimbern-rallye.de) 

 

8. Dokumentkontrol – hvert team møder enkeltvis og kun adgang med mundbind 

Ved dokumentkontrol skal følgende fremvises:  

• Licens for 1. Kører og 2. Kører 

• Kørekort for 1. Kører 

• Registreringsattest eller dokument for prøveplader 

• Forsikringspolice 

• Evt. erklæring fra bilens ejer om ret til anvendelse 

 

Mandskabets anmeldelse skal underskrives – formular er forberedt 
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9. Teknisk kontrol 

 

Teknisk kontrol finder sted på servicestedet, med vandrende kontrollanter 

Startnumre på døren og arrangørens reklamer skal være monteret. 

Skiltet med "Klar til teknisk kontrol" med telefonnummer skal anbringes i forruden.  

 

Følgende skal være til stede i bilen:  

• Godkendt sikkerhedsudstyr til 1. og 2. kører  

hjelm, HANS, køredragt, sko, sokker, undertøj, hjelmhue 

• SOS / OK-skilt 

• Registreringsattest eller dokument for prøveplader 

• Vognbog og homologeringsattest 

 

 
10 Forløb af rally 

 

Efter dokumentkontrol kan der foretages gennemkørsel af hastighedsprøverne. 

Det skal ske i overensstemmelse med Afsnit 12 i denne Rally Guide. 

”Førermøde” sker digitalt (skriftligt) iflg. tidsplan: www.cimbern-rallye.de.  

Det er obligatorisk at ”deltage” i "førermødet” – gøre sig bekendt med indhold 

Ved ZK 101 afleveres gennemkørsels-kontrolkort og du modtager kontrolkort til første afsnit 

Kontrolkort for afsnit 2 får du når du kører ind i regrouping. 

Det er ikke tilladt at bære hjelme på transportetaperne. 

 

Respekter ubetinget reglerne for gule og røde flag, samt anvendelse af advarselstrekant 
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11. Covid-19-Notes 

Vi anmoder på det kraftigste om at overholde hygiejnekonceptets regler!  

 

Serviceområdet er indhegnet og bevogtet. Adgang kun tilladt for service- og rallybiler, med 

klistermærke (adgangstilladelse til serviceplads) påsat midt på frontklap (ikke løst i forrude) 

  

Andre køretøjer, trailer eller autocampere skal parkeres på trailer parkering – se afsnit 6 

 

Kun rallykører og servicepersonale med armbånd må opholde sig på servicepladsen 

Adgang styres af officials, der kontrollerer den personlige tilladelse (armbånd og registreret) 

 

Overdragelse sin personlige adgangstilladelse (armbånd) til en ”ikke-godkendt”, vil medføre 

bortvisning og om nødvendigt effektueres det med myndighedernes hjælp. 

 

 

Andre vigtige regler:  

På servicepladsen, skal der bæres mundbind, der dækker næse og mund. 

 
Ved ophold udenfor bilen skal bæres mundbind, der dækker næse og mund 

Det er ved start, restart, tidskontroller, regrouping og på hastighedsprøver 

Forlad ikke bilen uden at bære mundbind 

Hold afstand – reglerne er: 

- 1½ meter til egne teammedlemmer 

- 3 meter til andre teams 

 

Undgå at samles i grupper 

 

Medbring selv håndsprit og desinfektionsmidler til aftørring – og brug det  
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12. Gennemkørsel af hastighedsprøverne 

Følgende antal gennemkørsler er tilladt: 

WP 1/4: 2 fulde omgange og udkørsel kun én gang 

WP 2/5: 2 x Start til stop (fra stop til start følges rutebog side 12) 

WP 3/6: 2 fulde omgange og udkørsel kun én gang 

Startnummer til gennemkørsel skal være påsat forruden i øverste højre side (køreretning) 

Vær opmærksom på færdselsloven og afsnit 8 i tillægsreglerne 

Højst 60 km/t på prøven og højest 30 km/t ved kørsel forbi huse og i by.  

Hastighederne overvåges, og overtrædelse kan medføre straf 

Prøverne er ikke afspærret under gennemkørsel 

Forvent modkørende trafik og aktivitet med prøvens opbygning 

Vær opmærksom og giv rallysporten en fremtid! 

Kontrolkort til gennemkørsel skal vises på de relevante kontrolsteder. Passage bliver noteret.  

Kontrolkort til gennemkørsel afleveres ved start (ZK 101) og du får udleveret 1. kontrolkort  

 

 

13. Service/Tankzone 
 

Der er afsat 6 x 8 meter til hvert team på servicepladsen 

Det er ikke muligt at få tilsluttet strøm på servicepladsen 

Tankning er kun tilladt i tankzonen lige efter start/restart eller på offentlige tankstationer 

Der er ingen tankstationer i Süderbrarup, der har 102 oktan 

På vej til WP 2/5 er der 2 tankstationer (men ingen 102 oktan). 

Tankning andre steder er forbudt!!! 
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14.  Præmieoverrækkelse 
 

Der vil ikke være præmieuddeling efter løbet 

Det vil ikke være muligt at overholde krav om social afstand 

Vinderne vil få tilsendt præmierne 

Der vil være fejring af placeringer i generalklassementet og det sker i målområdet. 

 
15. Miljøkrav 

 

Væsketæt presenning 

I serviceområdet skal der ubetinget anvendes en væsketæt presenning på mindst 4 x 5 meter, som 

underlag til rallybilen 

 

Hvis der sker udslip af væske, er du ansvarlig for oprydning og korrekt bortskaffelse.  

I tilfælde af du ikke lever op til dit ansvar, rekvirerer arrangøren et firma til at rydde op, håndtere 

og bortskaffe affaldet på din regning. 

Hvis der lækkes væske, skal du straks kontakte brandvæsnet, der er i tankzonen 

 
 

Forlad venligst servicepladsen ren og efterlad intet affald  !!! 

Mange tak! 


