Kære deltager i ADAC Cimbern Rallye 2020,
Vi takker for jeres anmeldelse og vi glæder os over det store antal
deltagere. Jeres anmeldelsen er hermed bekræftet og jeres startnummer
fremgår af den offentliggjorte deltagerliste.
Det er en stor udfordring at afholde et arrangement i denne størrelse i
disse svære tider. Vi er meget afhængige af at alle samarbejder omkring
afviklingen af løbet. Vi beder jer derfor ubetinget at efterleve følgende
punkter:
• På servicepladsen er der for hvert team kun adgang for 1
konkurrencekøretøj og 1 servicevogn og kun med grønne
adgangsskilte monteret. Konkurrencebilen SKAL læsses af traileren på
trailerparkeringen.
• På servicepladsen har udelukkende deltagere og servicefolk adgang.
Derfor modtager hvert team 4 adgangstegn, som ikke kan overdrages
til andre. Det bliver kontrolleret af Security.
• Indkørsel og adgang til servicepladsen kan kun ske efter
dokumentkontrol og teamregistrering (Corona erklæring). Ved
dokumentkontrollen udleveres de nødvendige adgangstegn til
serviceområdet.
• Campingvogne, autocampere og andre køretøjer skal stilles på
trailerparkeringen.
• Kommunikationen mellem deltagere og løbsledelse foregår
udelukkende digitalt via www.cimbern-rallye.de. Det vedrører bulletiner,
meddelelser fra løbsledelsen, startliste, prøvetider og resultater.
Henvendelser fra deltagerne skal foregå til kørerkontakten – se
rallyguiden for kørerkontaktens kontaktoplysninger.

• Vær meget opmærksom på de offentliggjorte hygiejneregler, herunder
permanente brug af mundbind på servicepladsen. Det vil blive
overvåget af den hygiejne- og miljøansvarlige: Wolfgang Brodkorb.
• Hvis I ikke allerede har gjort det, skal I straks udfylde Coronaformularen på vores hjemmeside.
Det gælder både kører og andenkører samt servicemandskab.
• For at opnå en hurtig og gnidningsløs dokumentkontrol, send
kopi/billede af kørekort for førstekører til: vivi.b@outlook.dk
DASU har allerede kontrolleret licenserne.
• For at opnå en hurtig og gnidningsløs teknisk kontrol, udfyld den
fortrykte „Durchlaufliste Technische Abnahme“
(Hjemmeside under Downloads) og send den til: vivi.b@outlook.dk
• Link og password giver adgang til Onboard-videoer, prøveskitser og
noter. https://www.cimbern-rallye.de/teilnehmer/rallye-guide/wp
Password: 11305/MRS
Disse informationer er udelukkende til deltagerne og bliver frigivet på
hjemmesiden tirsdag d. 1. september 2020 kl. 00:00.

Vi ønsker jer en god tur til Süderbrarup !

