
                                          

   

 

INVITATION TIL MINI LE-MANS 2014 

                    Næstved Model Racing Club 

 

  

 

Sted:  Ålestokbanen, Ålestokvej 7, 4700 Næstved. 
 
Dato:  Lørdag den 20. september 2014. 
 
Løbsleder:  Nicolai Heilbuth med hjælpere 
 
Dommer: Erik Skou  
 
Teknisk kontrol: Forskellige fra arrangørklubben. 
 
Til- og framelding: Senest 14. september 2014 på DMSU´s hjemmeside.  
 
Sekretariat; Erik Skou erikskou@post5.tele.dk  
 
Se i øvrigt tillægsregler. her under 
 
Kiosken laver fællesspisning fredag aften, hvis der er min. 10 tilmeldte til det. 
Lørdag er kiosken åben fra kl. 8.00 og under hele løbet. 
 
Tilmelding til fællesspisning på kiosk@nmrc.dk  
Menuen bliver, hvad kokken finder på, til en pris af 60 kr. incl. en vand eller øl. 
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Tillægsregler for Mini Le-Mans 
 
Biler: Enhver L-S on- road bil. 
 
Varighed: 288 min.( 4 t. 48 min. ) = 1/5 af 24 timer. 
 
Deltagere: Max. 10 teams ( 4 kørere med 1 til 4 biler). Husk team-navn og  
                   startrækkefølge på bilerne. (som mærkes således) 
                   Deltagelse kræver DMSU medlemskab. 
 
Reglement: DMSU nr. 1 og 4. 
 
Startgebyr: 500 kr. pr. team. 
 
Dækbegrænsning: Unødvendig. 
 
Startprocedure: Le-Mans start i båse ved pitten (fordelt ved lodtrækning), hvor bilen 
står parkeret uden baghjul. En mekaniker står klar på langsiden. Ved startsignalet 
løber mekanikeren over til bilen, monterer baghjulene og starter bilen. 
Plads i kørertårnet: Først til mølle. 
 
Tankning og batteriskift: På bordet i pitten med standset motor. 
 
Kører- og bilskift: Obligatorisk for hver 30. min. i en 10 min. periode gældende 5 min  
                               før og 5 min. efter hver halve time (minuttal 55-05 og 25-35). 
                               Køreren må kun forlade kørertårnet ved bilskift. 
                               Ved defekt skal bilen repareres og genindsættes i løbet. 
                               Ved deltagelse med kun  1 bil skal et pitstop tage min. ? min. 
Ved totalskade kan bil og kører udtages af løbet og de tre andre fuldfører dette. 
Teamet tildeles så en straf på 15 min. tillægstid. 
 Alle teamanmeldte skal deltage som kørere og kun disse må røre bilerne under 
løbet. 
 
Præmiering: Pokaler til alle på de 3 første teams. 
 
Træning: På klubbens normale træningstid ( tirsdag og onsdag kl. 16 til 21) i ugen  
                 før løbet mod alm. træningsgebyr: kr. 75 pr. mand. 
 
Tidsplan lørdag: 08.00 – 10.30 Fri træning, registrering og teknisk kontrol. Alle 
                                                    deltagere, skal være tjekket ind inden kørermødet. 
                                           10.30 Kørermøde. 
                                           11.30 Start.  Slutter kl. 16.18 
                                           16.40 Præmieoverrækkelse. 
 
Kiosk, bad og toilet er åben hele lørdagen. 
 
Camping: Med strøm, bad og toilet, kr. 100 pr. enhed. 


