DELTAGERGEBYR
VOKSEN LØB 150,00 KR.
BØRNE LØB 50,00 KR.

DAGENS PROGRAM:
10.00 – 12.00 Indskrivning
10.00 – 12.00 Træningsheat voksne
12.00 – 12.30 Pause (klargøring til børneløb)
12.30 – 14.00 Børneløb (der køres 2 heat, hvor bedste tid gælder)
14.00 – 17.00 Voksenløb (der køres 3 heat, hvor bedste tid gælder)

KONKURRENCER FOR ALLE (HELE DAGEN):
- Tegn den flotteste racerbil (gratis)
- Flødebollekastemaskine (mindre gebyr)
- Tips en 3ér i voksenløbet (mindre gebyr)
Der er præmier til vinderen i tegn den flotteste racerbil og tips en 3ér

MAD OG DRIKKE:
Foreningen for godt naboskab vil sælge pølser med brød, øl, sodavand og andet godt
til ganen under hele arrangementet.

LØBSRUTE:
Løbet foretages på del af Urupvej som spærres af i dagens anledning.
Løbsruten er ca. 850 meter lang og har et fald på ca. 26 højde meter.

TILMELDING:
Deadline for tilmelding af biler er den 8. juni 2021.

Tilmelding foretages til saebekasse@underup.info og er først registreret når
deltagergebyr er betalt.

Indbetaling foretages til bankkonto reg. nr. 2500 - 6282746423 eller mobilpay
34494.

Ved tilmelding tildeles nummer til bilen, deltagere sørger selv for nummerering af
bilerne inden løbet.

PRAKTISK INFORMATION:
Parkering foretages på græsmarken ved Urupvej. Ankomst skal ske fra Torp, da
vejen er lukket fra den anden side.

Der forefindes toiletter i Paddocken.
Tilskuere må IKKE gå på banen under løbet, og holde sig i rabatten når der køres.

REGLER OG REGLEMENT:
Der er grundlæggende krav til derbybiler og deltagere (voksenløb):
1. Chauffør og løber!
Både løber og chaufføren skal med over målstregen, dvs. der skal være plads til to
personer på bilen.
2. Banen!
Der må kun løbes/skubbes til første sving/markeringen (dette kontrolleres ved
official og bilen kan diskvalificeres hvis dette ikke overholdes).

3. Skal have en hjelm på!
Hjelme er et must! Skift venligst ikke hjelme på nogen måde, der ændrer deres
effektivitet. Biler vil ikke være tilladt på banen, medmindre føreren og løber har
godkendt hjelm på. Albue puder for løber anbefales også kraftigt.
4. Bilen skal kunne køre!
Alle biler skal have 4 hjul. Hver derbybil skal være tyngdekraftdrevet, ingen motorer.
Der er ingen begrænsning på størrelse, vægt, materialer eller design.
Skal have fire hjul! Biler er typisk fra 180 til 250 cm lang og 70 til 90 cm bred og
generelt lavet af træ eller stål men der er ikke krav til materialer.
5. Skal kunne dreje!
Enkel drejestyring er det mest basale og almindelige styresystem. Grundlæggende er
det forakslen der roterer omkring en enkelt drejning i midten.
Derbyet køres på en bane med 2 stk. 90 graders sving og ellers lige kurs. Design
venligst ikke din bil til at kunne dreje på en mønt/overstyrer, det er ikke sikkert og
kan forårsage at din bil kan vælter.
6. Skal kunne stoppe!
Glidepude på hjulene er en meget grundlæggende, men alligevel meget effektiv
bremsemetode. I denne metode opretter du en pude eller bremsesko, der gnider
mod hjulene for at stoppe bilen. Dette er den mest foretrukne metode til
fremstillede biler.
Kalibre bremser på hjulene er som dine grundlæggende cykelbremser. Denne
metode fungerer godt, selvom konstruktion skal være ret kortfattet for at
bremserne skal være effektive.
Anker eller faldskærm kunne bruges - men bare for sjov! Uanset det bremsesystem
du vælger, er det vigtigste at bilen skal kunne stoppe.
7. Skal have tilladelse!
Alle tilmeldte biler skal udfylde registreringsformular, hvor man selv påtager sig det
fulde ansvar for at deltage i derbyet. Alle chauffører under 18 år skal have
underskrevet tilladelses af deres forælder for at deltage i derbyet.

Registreringsformularen skal være udfyldt og underskrevet og afleveres ved
indskrivning af bilen.
8. Ansvarsforsikring!
Alle deltagere skal have en ansvarsforsikring, samt udfylde en erklæring på at man
deltager på eget ansvar. Arrangøren som er Foreningen for godt Naboskab kan IKKE
stilles til ansvar for evt. person, materialeskader mv.

REGLER FOR BØRNELØBET:
Reglerne er som punkt 1-8 for voksen, dog med følgende tilføjelser:
1. Deltagere aldersgrænse fra 5 og op til 12 år
2. Børneløb køres på separat bane hvor der er jævnt fald og hvor hastigheden ikke
kommer højt op.
3. Styring med snortræk er tilladt, hjul må ikke kunne overstyre.
4. Det er kun køre som skal i mål, dvs. løber skal ikke med over mål.

For spørgsmål, se www.underup.info eller send en mail til
saebekasse@underup.info

