2019 FIM RALLY
SUPPLERENDE BESTEMMELSER

Punkt. 1 Organisation
FIM TRÆF 2019 FIM rally er arrangeret af: foreningen »FIM RALLY TOURINGG 74« på
vegne af Danmarks Motor Union (herefter benævnt som DMU).
Arrangementet vil blive afholdt fra 31. juli 2019 til 2. august 2019 i henhold til FIMs
kodex for Touring arrangementer (herefter kaldet CTG) - kategori 1.1 Afsnittet om FIM
Træf, til FIM-reglementerne, FMNR-reglementerne og disse supplerende bestemmelser.
Punkt 1.1
Tilrettelæggelsen af 2018 FIM rally er blevet uddelegeret til:
Navn:
Adresse:
E-post:
Internet site:

Foreningen »FIM RALLY TOURING 74«
Krohaven 112, Dk 4140 Borup Tel: +45 42 68 68 56
info @ FIM-rally2019. com
www. FIM-rally2019. com

Punkt 1.2 Forretningsudvalget
FIM jury formand:
Medlem-er af CTL:
Formand for 2019 FIM rally:
Næstformand:
Miljø repræsentant:
Resultat team:

Keith freak
Michael Weiss
Flemming Aage Nielsen
Keld Yellow Hansen
Dennis Skytte Bechmann
Franz Pintarich, Stjepko Varga

Det første møde for de nationale delegater bliver afholdt 30. juli 2019 kl. 18:00 af juli
2019 på:
Træfpladsen
Adresse:
Coordinates:

»Opsynsbygningen« Sekretariat
Darupvej 19 D
55.6215 ° N
12.0830 ° Ø

Forretningsudvalget fastsætter tid og sted for efterfølgende møder.

Punkt 2 Deltagelse i træffet
Ifølge afsnit. 2.2 fra den generelle del af CTG og Afsnit. 2 for kategori 1.1 af CTG.
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Punkt 3 Tilmelding
Punkt 3.1
Hver deltager tilmelder sig på den formular som arrangøren stiller til rådighed for
dette formål (eller på duplikat) og som arrangøren sender til de nationale
motororganisationer (Afsnit 3 under kategori 1.1 af CTG).
Den nationale motororganisation sender de udfyldte tilmeldingsformularer til
arrangøren efter tjek af oplysningernes rigtighed. (Se adressen under punkt. 1.1).
Punkt 3.2
De nationale motororganisationer udarbejder også en elektronisk liste, som de
indsender til arrangøren via den e-post adresse som er oplyst under punkt 1.1.
Listen kan udarbejdes på følgende måder:
•
Ved at udfylde Excel-ark, som er sendt vedhæftet info/invitationsmaterialer
•
Ved at bruge online FIM Touring Event Registration System på
http://fimtouring.surogat.net/
o Bemærk: for at bruge on-line system, FMN eller udnævnt national
delegeret bør kontakte CTL for at modtage login-oplysninger, ellers bør
man bruge den medfølgende Excel-ark
På denne liste skal også oplyses navn, licensnummer og e-mail-adresse på den nationale
delegerede (VIGTIGT!)

Punkt 4 Deltager gebyr

Deltagergebyret fastsættes af deltagerens nationale motororganisation. Gebyret er
sammensat af arrangørens pris på 175 Euro (€) samt eventuelle administrative udgifter
som den nationale motororganisation tilføjer.
Beløbet er fastsat i euro (€). Overførselsomkostningerne skal betales af afsenderen.
Børn i alderen 8 til 12 år skal betale 50% af prisen for voksne. Børn under 8 år har gratis
adgang.
Tilmeldingsgebyret skal være betalt fuldt ud (100%) af FMNs af deltagerne
senest 12 april 2019 til følgende konto:
Kontoindehaverens navn:
Kontoindehaverens adresse:
Bankens navn:
Bankens adresse:
BIC/SWIFT:
Kontonummer/IBAN:

DMC sekretariatet
Rolf Skovløkke, Haverslevvej 47,
Ersted, 9520 Skørping centrum
Nordea Danmark
Prinsensgade 15, 9000 Aalborg
NDEADKKK
DK6620007400011154
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Alle betalinger skal foretages i euro (EUR) eller tilsvarende i lokal valuta.
Overførselsomkostningerne skal betales af afsenderen.
Arrangøren forbeholder sig ret til at afvise tilmeldinger efter sidste frist for tilmelding.
Hvis arrangøren skal acceptere tilmelding efter den sidste frist for tilmelding, kan denne
kræve et tillæg på 25% til tilmeldingsgebyret.
Arrangøren tillægger 25% til det ordinære gebyr som sker på træffet.

Punkt. 5 Tilmeldingsfrist
Sidste frist for tilmelding og booking af overnatning samt ekstra tilbud er
12. april 2019.

Punkt. 6 Gaver, souvenirs og tilbud for deltagerne
Alle deltagere, der har betalt tilmeldingsgebyret gennem deres FMN, vil som minimum
modtage de ydelser der er anført i Afsnit 4 under kategori 1.1 i CTG.

Punkt. 7 Overnatning
•
•

100% af betalingen for overnatning på campingpladsen skal betales ifm.
tilmeldingen.
100% af betalingen for hotel skal betales ifm. Tilmeldingen.

Bookning af hotel og camping skal ske på formularen »Accomodation«.
De skyldige beløb for overnatning skal betales samtidig med tilmeldingsgebyret, dvs.
12. april 2019 til den bankkonto, der er angivet under punkt 4.
Alle betalinger skal foretages i euro (EUR) eller tilsvarende i lokal valuta.
Overførselsomkostningerne skal betales af afsenderen.

Punkt. 8 Valgfrie tilbud
Reservationer for valgfrie tilbud skal foretages samtidig med tilmeldingen på den
særlige formular som er fremstillet til dette formål. Disse tilbud skal betales samtidig
med tilmeldingsgebyret (12. april 2019).
Se Appendix A.

2019-FIM-RALLY-SUPPLEMENTARY-REGULATIONS-final_version-20181121 DK

3

2019 FIM RALLY
SUPPLERENDE BESTEMMELSER
Punkt. 9 Velkomstcenter/Sekretariat
Velkomstcenter/sekretariatet vil være åbent: fra 29. juli 2019 til 3. august 2019.
Adresse:
Koordinerer:

Roskilde Dyrskueplads, Darupvej 19, DK 4000 Roskilde
N55 ° 37,321 ' E12 ° 04,737 '

Velkomstcenter/sekretariat åbningstider
29. juli 2019
30. juli 2019
31. juli 2019
1. august 2019
2. august 2019
3. august 2019

12.00 til 22.00
09.00 til 22.00
08.00 til 22.00
08.00 til 22.00
08.00 til 20.00
08.00 til 11.30

Hver deltager vil på ankomstdagen modtage oplysninger om hvor ankomstkontrollen
finder sted onsdag 31. juli 2019.
Deltagernes tilmeldingspapirer, nummerpladeoplysninger og personligt ID (med
billede) vil blive kontrolleret på velkomscenteret ved ankomst. FIM Meritum og COMeritum mærkater vil blive uddelt på dette tidspunkt.
Når deltageren er identificeret lægges »klarificerings kortet«, (svarende til det
udleverede Id-kort, men til brug for pointberegning) i en »lukket kasse« for at blive
anvendes til klassifikation og præmiering.
Deltagere, der ikke er tilknyttet nationale motororganisation eller deres tilknyttede
organisationer bliver ikke klassificeret.
Seneste rettidige dag og tispunkt for at kunne blive klassificeret besluttes af formanden
for FIM Juryen. Hvis der er problemer med deltagernes klassificering skal problemet
løses i henhold til CTG de nationale delegater og medlemmerne af FIM CTL resultat
team.

Punkt. 10 Ankomst Kontrol / Målkørsel
Målkørsel finder sted 31. juli 2019 fra 10:00 til 16:00. Adressen oplyses i det
informationsmaterialer som deltagerne modtager.
Hverken kopier eller de originale tilmeldings formularer vil blive accepteret på
målområdet eller indgå i resultatberegningern. Deltagere som ankommer sent, skal
henvende sig i Velkomst Centeret først.
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Alle dokumenter vedr. pointberegning skal ordnes i Velkomstcenteret (ikke ved
målkørslen!) jf. Punkt. 9

Punkt. 11 Lukket parkering/parc fermé
Efter målkørsel forbliver motorcyklerne i det lukkede parkeringsområdet til den sidste
nation er kørt i mål. Deltagerne kan forlade de lukkede parkeringsområde. Området er
overvåget til 16:00.

Punkt. 12 Resultater og klassificering
Ifølge afsnit 8 under kategori 1.1 i CTG.

Reg. 13 Diskvalifikation
Deltagerne kan, hvis det er nødvendigt, blive officielt diskvalificeret efter beslutning i
forretningsudvalget.

Punkt. 14 Ceremonier ifm. overrækkelse af pokaler
Ceremonier og overrækkelse af præmier og pokaler følger afsnit 13 under kategori 1.1
af CTG. Denne ceremoni finder sted om aftenen den 2. august 2019. Inter-klub pokaler
vil blive uddelt på træffets anden aften.

Punkt. 15 Delegerede fra de enkelte lande
Hver deltagende FMN bør udpege en delegeret, der er indehaver af en FIM TOURIST
STEWARD licens.
Besked om hvem der er udpeget, skal ske skriftligt til arrangøren mindst 15 dage før
træffet (jf. artikel 8 i tillæg C til CTG (Forretningsorden for møder).
Kommunikation fra deltagerne til Forretningsudvalget og FIM CTL resultat team bør ske
gennem de nationale delegerede.
Se også punkt. 3.2 i denne S.R.
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Punkt. 16 Aflysning af arrangementet
Ifølge afsnit 2.7 i den almene del af CTG. Arrangøren kan aflyse træffet hvis:
•
•

antallet på sidste tilmeldingsdag er under 850 deltagere.
når situationen gør det absolut nødvendigt.

I det tilfælde at arrangementer bliver aflyst vil de deltagere som har tilmeldt og betalt
indenfor fristen udløb gennem deres nationale motororganisation, få besked og få
oplysninger om tilbagebetalingen gennem deres nationale motororganisation.

Punkt. 17 Almen del
Hoteller og tilbud på campingpladsen er begrænset i hver kategori.
Reservering sker i den rækkefølge som tilmeldingen ankommer.
Hotel kategorier og alternative overnatningsmuligheder (på campingpladsen) er
beskrevet i appendix a til disse Supplerende Bestemmelser.
Kun deltagere, der har bestilt deres indkvartering via arrangøren, har lov til at
benytte de/n officielle shuttlebus.
Personligt aflysning af deltagelse skal ske gennem deltagerens nationale
motororganisation og sendes til arrangøren med brug af de oplysninger som er
beskrevet under punkt 1.1 (e-post foretrækkes).
Hvis aflysningen er sendt:
•
senest 30. april 2019.
o I dette tilfælde vil 90% af tilmeldingsgebyret blive refunderet.
•
mellem 1. maj og 14. juni 2019
o I dette tilfælde 50% vil blive refunderet
•
efter 14. juni 2019.
o ingen tilbagebetaling mulig.

Punkt. 18 Ansvarsforhold: Myndighederne, arrangøren og deltagerne
Ifølge afsmit 4 i den almene del af CTG.
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Punkt. 19 Køreradfærd og beskyttelse af miljøet
Deltagerene ved FIM Træf er ambassadører for deres lands motorcyklisme og forventes
at tage hensyn til andre trafikanter i overensstemmelse med afsnit 3 under den
generelle del af CTG.
Anbefalinger til trafikanter
Vis respekt på vejene
•
Hver motorcyklister bør udvikle kørevaner som at sikre fuld integration med
andre typer af trafikanter.
•
Kør sikkert og undgå aggressive og konkurrencepræget kørestil.
•
Brug kun veje, der er åbne for motorcyklister.
•
Kør som en professionel ved at køre i et stille og hensynsfuldt tempo, når der
køres i grupper.
•
Husk, at vores byer og vores veje ikke er racebaner.
Støjgener
•
Kør hensynsfuldt og begrænse støjforureningen ved kun at bruge horn i en
nødsituation.
•
Brug en standard eller en anden lydsvagt udstødningssystem og hold audiosystemer på et lav volumen.
Miljøhensyn
•
Spar på benzin og reducer forureningen ved at undgå unødvendige kørsel i
tomgang.
•
Respekter naturen ved ikke at køre på steder der risikerer at blive beskadiget
uopretteligt.
•
Beskyt dyreliv og dens naturlige habitat ved at køre klogt.
•
Sørg for, at brugte olie, dæk, batterier og andre genanvendelige produkter
bliver korrekt genbrugt.
•
Tilskynde til en fornuftig udnyttelse af brændstof og undgå trængsel ved at
køre motorcykel i stedet for at køre bil.
Borup, 19 november 2018

Formand for FIM Rally 2019
Flemming Aage Nielsen
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