
C.A.Larsen Classic 
Lørdag den 29.oktober 2022  

SLUTINSTRUKTION 1 
 
Tak for jeres tilmelding til C.A. Larsen Classic.  
Løbet er godkendt af Politiet under journal nr. 2300 - 50163 - 00007 - 22 
  
Jeres startnummer og starttid fremgår af vedlagte deltagerliste. 
Mødetiden er 90 minutter før starttid. 
  
Tripkontrol fremgår ligeledes af vedlagte skitse.  
Der er mulighed for tankning flere steder i Ringe OK har oktan 100  
  
Trailere parkeres hos Ryslinge Hallen  
Ved mål er der ikke mulighed for trailer parkering.  
  
Teknisk kontrol åbner kl. 08.00, og er placeret ved C.A.Larsen se skitse.  
Husk nødhjælpskasse og advarselstrekant. Der vil være kontrol af lys og dæk. Husk 
også at medbringe registreringsattesten eller kopi heraf. Når bilen er godkendt, udleve-
res kontrolkort, som I skal medbringe til startbordet.  
  
Køreordre udleveres 45 minutter før jeres starttid.  
  
Respittiden er 20 minutter før frokostpausen, og 20 minutter efter frokostpausen.  
  
Kaffe og rundstykker i Skadeværkstedet, samme sted vil der være frokost pause, se 
skitse.  
 
 
Under løbet vil der ved opgivne tidskontroller – ud over kontrolmandskabet – også væ-
re elektronisk tidtagning, ligesom der ved selvstartspunkter også vil være elektronisk 
tidtagning umiddelbart efter punktet. Læs om de nye procedurer på næste side.  
  
Resultatet vil om muligt løbende komme på dette link : mjtj.dk/histp/
  
 
 
 
 
 
 
  
Vi henstiller til, at deltagere giver plads på ruten, så deltagere, som gerne vil overhale, 
kan gøre det hurtigt og uden til gene for nogen.  
  
 
Telefon numre til løbsledelsen 
Løbsleder  Hans Oluf Nielsen  
Tlf. 23 61 03 79  
Vel mødt!  
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Procedure ved TK/OTK 
 
En OTK består o e af to dele, en ankomst-del og en afgangs-del. Både ankomst- d og e erfølgende 
afgangs- d noteres af kontrollen ved ankomst, og deltagerne skal selv sørge for at starte den nye 
etape på det re e dspunkt. 
 
Nyt i 2022: Deltagerne skal ikke selv notere ankoms den i kontrolkortet. 
 

Ved ankomst l OTK  
 
Ved afslutningen af en etape er der ops llet en ”Ankomst-Tracker”. Dennes placering fremgår af ru-
tebogen, og i terrænet er dens placeret synlig sammen med OTK-skiltet. Hvis deltagerne vil afvente 
ankomsten, skal det ske før den kontrolzone, der er før OTK-skiltet. 
Trackeren registrerer den for slutningen af etapen (ankoms den). Det er straffrit for deltagerne at 
komme i det minut, der svarer l holdets ideal d og i de to foregående minu er.  
Altså, hvis holdets ideal d er 13:34, er det straffrit at passere ”Ankomst-Trackeren” mellem kl. 
13:32:00,0 og 13:34:59,9.  
 

Proceduren ved ankomst OTK bliver således:  
 

- Holdet ankommer l Kontrolzonen. Hvis man er ”for dlig”, afventer man før Kontrolzonen. Vis 
hensyn, så der ikke dækkes for udsynet for andre deltagere.  
- Når man er ”inden for ds-vinduet”, kører man frem og passerer Trackeren, der registrerer -
den.  
- Dere er køres frem l OTK-mandskabet, der noterer ankoms den og den nye afgangs d i kon-
trolkortet.  
- Dere er er der pause ind l afgangs d.  

Husk, at hvis I holder og afventer, og skal l at køre frem, kan der komme andre deltagere bagfra, der 
ikke har ”god d”, så lad dem komme l først.  
Vejsportsudvalget har meddelt dispensa on fra bestemmelsen i reglementets punkt 4.315 C, 4. af-
snit, så kontrolzone/varslingsskilt kan bruges ved alle OTK’er.  
Hvis det ikke har været muligt for løbslederen at ops lle Trackeren, så ovenstående kan afvikles for-
svarligt (fx over for den øvrige trafik), vil de e fremgå af Rutebogen. 
 

Start på en etape  
Ved start på en etape er der umiddelbart e er selvstart-punktet placeret en Tracker, der skal regi-
strere star dspunktet for deltagerne. Bemærk at de e kun gælder for starten e er en OTK, og altså 
ikke ved starten på sekund-etaperne. Trackeren er placeret, så den er synlig, når deltageren holder i 
selvstart-punktet.  
Denne ”Afgangs-Tracker” skal passeres i det minut, man skal starte på etapen. Fx hvis et hold har fået 
afgangs d kl. 12:10, skal Trackeren passeres mellem 12:10:00,0 og 12:10:59,9. ”Tyvstart” er altså 
ikke længere lladt. Beregningsmæssigt er afgangs den 12:10:00, uanset hvornår man passerer 
Trackeren.  
Passage af Trackeren før det angivne dsinterval betragtes som en overtrædelse af bestemmelserne i 
reglementets punkt 4.318 og forseelsen straffes med 10 point pr. påbegyndt minut – max 50 point. I 
sæson 2022 gives der dog ingen strafpoint. Passage af Trackeren senere end det angivne dsinterval 
straffes ikke. 



 

Proceduren ved afgangs OTK bliver således:  
 

-  Holdets afgangs d er noteret i kontrolkortet ved ankomst.  
-  Når det er ved at være afgangs d, kører man frem l køen ved selvstart-punktet.  
-  Når bilen foran er kørt, kører man frem l selvstart-punktet. Her nuls lles triptæller og evt. an-
dre instrumenter.  
-  Når det er ens afgangs d, kører man (venter måske en kort d, for at være sikker), og dere er 
passeres Trackeren, der registrerer den.  

Husk at Trackeren kun registrerer første forbikørsel, så det er vig gt, at man ikke ”kommer l” at pas-
sere denne, mens man afventer afgangs d/holder pause (mindst 10 meters afstand anbefales).  
Hvis løbslederen ikke har været i stand l at få placeret selvstart-punktet, så det er muligt at s lle 
Trackeren forsvarligt op (fx ved startstedet), vil de e fremgå af rutebogen eller evt. i slu nstruk o-
nen.  
 

 

 

 

 

 

Skitse over en OTK:  
 

 




