PP Finale 7.-8.oktober 2017
SLUTINSTRUKTION 03
DEC – opvisningsløb.

Der må være mellem 1 og 4 kørere på en bil.
Er der 3 eller 4 kørere på en bil, skal det – inden tidtagning – besluttes, hvilke kørere, der kører det
1. heat og hvilke kørere, der kører det andet heat.
Denne beslutning gives til pit-person, der er klar i pitten til at modtage disse oplysninger.
Der køres 2 x tidtagning på hver 15 minutter. Disse tidtagninger køres lige efter hinanden.
Tidtagningerne køres af 1-2 kørere afhængig af, om der er mere end 1 kører på bilen. Ved flere
end 1 kører på bilen, SKAL tidtagningerne køres af mindst 2 forskellige kørere. Navn på disse
kørere oplyses til pit-person forinden kørsel i tidtagning 1.
Tidtagning 1 bestemmer startplacering i heat 1 og køreren, der har sat tiden, er 1. kører i bilen.
Tidtagning 2 bestemmer startplacering i heat 2 og køreren, der har sat tiden, er 1. kører i bilen.
Hvert heat er på 50-60 min med et åbent pit vindue fra 25 kørte minutter til 35 kørte minutter. I dette
tidsrum SKAL der foretages kørerskifte.
Ved kun 1 kører på en bil, SKAL denne kører i pit – ud af bilen – stå på jorden og herefter ind i bilen igen
før der må fortsættes ud på banen for at køre heatet færdigt.
Kører man ikke i pit for kørerskifte eller kører ud/ind i bilen indenfor ovennævnte tidsrum straffes man
med en STOP & Go straf på minimum 20 sec.
Deltagerklasser i.h.t. DEC reglementet. (fra 2017)
Tank størrelse er fri. Det skal bare være muligt at køre 60 min. Der må IKKE tankes i pitten under heat.
Der er vedhæftet en bulletin med klasser og vægt for DEC fra 2017, som man også forventer brugt i 2018
med eventuelle små-justeringer.

