DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION
ADM CIR H 5
14.06.2019
ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE
TIDTAGERMATERIEL
1. BEHOLDNING
Unionen er i besiddelse af følgende tidtagermateriel:
5 sæt nye printer ure (TAG Heuer) med tilhørende fotoceller.
5 lyssignaler til start.
20 stk. DASU digitale stopure + 24 stk. radiostyrede ure.
Urene skal bestilles hos:
Timmy Larsen, Nørreskovvej 3, 6430 Nordborg
Tlf. 20949566 mail: timmy@larsen.dk
2. UDLÅNSBESTEMMELSER
Tidtagermateriellet udlejes til unionens klubber mod nedennævnte afgifter samt eventuelle
forsendelsesomkostninger.
DM rally har fortrinsret.
Til øvrige arrangementer udlejes materiellet i den rækkefølge, bestillingerne indgår.
Bestil altid urene i god tid.
Til rally, rallysprint og hill climb, manøvre- og specialprøver: bestilles senest 30 dage før løbet.
Til klubrally: bestilles senest 14 dage før løbet.
Til øvrige arrangementer kan urene udleveres 2 dage før.
Urene skal returneres umiddelbart efter løbets afslutning, dvs. afsendes første hverdag efter
løbet - se i øvrigt pkt. 3 og 5.
3. FORSENDELSE/LEVERING
Ved arrangementer hvor Rallyresult foretager tidtagning og beregning medbringer Rallyresult selv
nødvendigt udstyr.
Udgifter til transport, forplejning og evt. overnatning i forbindelse med løb til Rallyresult er
inkluderet i afgiften.
Til andre arrangementer såsom klubrally udsendes materiellet efter bestilling.
Den arrangerende klub afholder omkostningerne i forbindelse med returnering af lejet udstyr.
4. AFGIFTER PÅ MATERIELLET
Materiellet udlejes i sæt bestående af printerure og fotoceller.
Afgifter betales til DASU.
DM rally: 1.000 kr. pr. hastighedsprøve.
Rallysprint og hill climb, manøvre- og specialprøver: kr. 2.500 pr. løb hvor Rallyresult foretager
tidtagning og beregning.
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Leje af ure med fotoceller (alle løbstyper): kr. 1.000,- pr. sæt bestående af start lyssignal – 2
printere.
1 stk. radiostyret ur kr. 25,-. pr. løb.
1 stk. DASU digital stopur 30 kr. pr løb.
5. ANDRE AFGIFTER
For sen returnering af ure: kr. 25,- pr. dag pr. sæt.
Beskadigelse eller bortkommet materiel erstattes til anskaffelsespris:
Fotocelle + printerure: kr. 30.000,DASU digitalt stopur kr. 1.200,Radiostyret ur kr. 800,-
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