Briefing 1 voor alle deelnemers van de SPONSORKLASSE Miglia Daventria, 25 mei as.

Geachte deelnemers aan de Miglia Daventria,

Zaterdag 25 mei is het zo ver: de 9e editie is een feit. U gaat een 1e navigator (een jongere met een
beperking) een ongelooflijke dag bezorgen, dank u wel!
Ik wil u alvast in het kort vertellen wat er die zaterdag op het programma staat.

Startlocatie:

Volkswagen Pouw, Zweedsestraat 11-15, Deventer. Volg de instructies van de
stewards op om de auto te parkeren. Als u met een toegewezen auto
meedoet, dient u uw eigen auto buiten het hek te parkeren! (Bij voorkeur bij
Hannink autoschade, rechts van Pouw, Zweedsestraat 17 )

Finishlocatie:

Grote Kerkhof, Deventer

Inloop:

Vanaf 08:30 uur, voor de nodige koffie en administratieve handelingen die
het mogelijk maken überhaupt te starten. U wordt echter verwacht voor
09:00uur. In de showroom van Pouw is er een aparte inschrijfbalie voor de
deelnemers van de Sponsorklasse. U dient u als bestuurder en (evt) 2e
navigator een vrijwaring te ondertekenen, die kunt u van de website
downloaden, en ondertekend meenemen. Zonder die vrijwaring kan en mag
niet worden gestart! De vrijwaring voor de 1e navigatoren hebben wij
ontvangen van het Rode Kruis.

Uw Starttijd:

Uiterlijk 22 mei bekend op de website, inclusief startnummer (en dat is een
ander nummer dat het inschrijfnummer).

Briefing:

De aparte briefing voor de Sponsorklasse start iets ná de briefing van de
Sport- en Tourklasse, in de Audi showroom ( ca. 09:10 uur )
Alle Sponsorklassers krijgen uitleg van het routesysteem. Deze uitleg wordt
gegeven door Albert Ploeger, een ervaren navigator. Het routesysteem staat
overigens al op de website (reglementen). Even spieken vooraf kan zeker
geen kwaad.
Overigens hebben wij van alle gemeenten en de provincie een ontheffing
gekregen voor de rally.

Goodybag:

U treft uw routeboeken aan in de zgn Goodybag. Deze wordt u uitgereikt
nadat u de vrijwaring getekend en afgegeven heeft. Er zijn twee
routeboeken, voor de 1e en 2e navigator. De bijgevoegde rallyschilden dient u
op de auto te plaatsen. Het bevestigingsmateriaal is ook bijgevoegd.

1e navigator:

De 1e navigator wordt door vrijwilligers van het Rode Kruis naar de
startlocatie gebracht en opgewacht bij de finish. Ook de 1e navigatoren zijn
vóór 09:00 uur aanwezig.
Meld je ná de inschrijving bij de vlaggen van het Rode Kruis, die in de
showroom staan. Jullie worden dan voorgesteld aan elkaar.

Best-of Show prijs:

Er zijn ook in de Sponsorklasse waanzinnig mooie auto’s te bewonderen. Elk
jaar reiken we een prijs uit voor de mooiste auto. Harry Groenouwe, een
liefhebber, kenner en gewaardeerde relatie van onze rally, hebben we bereid
gevonden alle auto’s te keuren. Hij wil daarbij ook graag onder de motorkap
kijken. Wil je meedoen? Open dan de motorkap na binnenkomst aan de
Zweedsestraat. We willen vóór het vertrek al bepaald hebben wie meedingen
voor een prijs.

Toegewezen Auto:

6 Equipes onder u zullen een moderne (hybride) auto toegewezen krijgen.
Welke auto dat is, staat op de startlijst. De sleutel voor deze auto kunt u
afhalen bij het uitgiftepunt “routeboeken”
In de ochtend wordt u opgewacht door verschillende stewards. Meldt uw
startnummer bij hen, en zij zullen u met daad en raad bijstaan.
De equipes die met een toegewezen auto gaan starten, worden
verzocht na de finish aansluitend de auto in te leveren bij Pouw, en de sleutel
daar achter te laten. U kunt dan met eigen vervoer terugkomen. Het Grote
Kerkhof zal wellicht dan door alle oploop wat moeilijk te bereiken zijn.
Wellicht kunt u carpoolen?

Finish:

Nadat de controlekaart is ingeleverd, worden de 1e navigatoren verwacht bij
de tent van het Rode Kruis, voor het drankje, en een zeer verdiende medaille.
Aansluitend worden zij door vrijwilligers of hun ouders naar huis gebracht.
Uiteraard worden alle bestuurders en 2e navigatoren verwacht voor het diner
en netwerk-deel.

Lanyard:

Alle deelnemers krijgen een lanyard met kaartje uitgereikt, met daarop
adressen van locaties en alle relevante telefoonnummers. Draag de lanyard
de gehele dag, het helpt ons en de horecamensen.
Op het Lanyardkaartje staat 1 tussenstop, die NIET door de Sponsorklasse
wordt aangedaan, en dat is de koffiepauze in de ochtend! Jullie rijden met
het routeboek richting Dalfsen, en niet via Hellendoorn. Mensen van buiten
de rally kunnen niet meedoen aan de finishpartij, anders dan dat men zich
aanmeld bij de organisatie.

Wij hopen dat zaterdag een ongelooflijk leuk feest wordt, graag tot dan!

Met vriendelijke groeten,
Miglia Daventria wedstrijdleiding
Marco Achtereekte, Joop Meijlink
Namens Rotary Club Deventer

