Briefing 1 voor alle deelnemers van de Sport- en Tourklasse, Miglia Daventria, 25 mei as.

Geachte deelnemers aan de Miglia Daventria,

Zaterdag 25 mei is het zo ver: de 9e editie. Leuk dat jullie meedoen!
Zoals gewoonlijk wil ik je 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. Mocht één van de equipeleden met
eigen auto naar de startlocatie komen, parkeer deze dan bij Hannink
Autoschade, Zweedsestraat 17

Finishlocatie:

Grote Kerkhof, Deventer

Inloop:

Vanaf 08:15 uur, voor de nodige koffie en administratieve handelingen die
het mogelijk maken überhaupt te starten. U wordt echter verwacht voor
09:00, omdat dan de briefing start.
In de showroom van Pouw is er een aparte inschrijfbalie voor de deelnemers
van de Tour en Sportklasse. De vrijwaring die u daar dient in te leveren, kunt
u vooraf van de website downloaden, en ondertekend meenemen. Zonder
die vrijwaring kan, en mag niet worden gestart! Let op, dat alle deelnemers
de verklaring ondertekenen.
Nadat wij van u de vrijwaring hebben ontvangen, krijgt u aan een andere
balie de goodiebag. In de goodiebag zitten de rallyschilden, de lanyards, en
diverse handige spullen voor de rit. Plaats de rallyschilden op een goed
zichtbare plek aan de voor- en achterzijde van uw auto.
Bij de inschrijfbalie is er ook een bord opgesteld voor de bulletins. Raadpleeg
dit bord, het laatste nieuws van de uitzetter staat op dit bord. Eventuele
wijzigingen op de route worden op het bord gepubliceerd.

Best-of Show prijs:

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. Wilt u meedoen? Open dan de motorkap na binnenkomst aan de

Zweedsestraat. We willen vóór het vertrek al bepaald hebben wie meedingen
voor een prijs.
Uw Starttijd:

Uiterlijk 22 mei bekend op de website, inclusief startnummer. Voor de goede
orde melden we maar even dat het startnummer een ander nummer is dan
het nummer waaronder u destijds bent ingeschreven.

Briefing:

Briefing voor de deelnemers begint om 09:00 uur. Mis die niet, nieuwe feiten
worden dan doorgegeven.
Bij de uitgifte van de goodiebags krijgt u ook een reglementenboek. De
reglementen staan ook op de website. Aan enig ambitieniveau gaat een
studie van de reglementen vooraf…..

Routeboek:

U krijgt uw routeboek uitgereikt exact 15 minuten voor uw starttijd. De
uitgiftebalie voor de routeboeken is duidelijk te herkennen.
Stel: Uw starttijd is 10:16, dan krijgt u uw boek uitgereikt om 10:01.

Lanyard:

Alle deelnemers krijgen een lanyard met kaartje uitgereikt, met daarop
adressen van locaties en alle relevante telefoonnummers. Draag de lanyard
zichtbaar, het helpt ons en de horecamensen.

Pechhulp:

Vakgarage Groenouwe verzorgt ook dit jaar de technische ondersteuning van
de rally, iets waarmee we erg blij zijn. Ook hun nummer staat op het kaartje
aan de lanyard. Deze Engelen van de Rally hebben hun naam meer dan
waargemaakt. Bij klein leed helpen ze u snel op weg.

Ontheffing:

We hebben van de provincie een ontheffing gekregen. Mochten er vragen of
opmerkingen zijn van derden, neem dan contact op met de wedstrijdleider.

Versnaperingen:

Op alle locaties zijn de koffie, thee en water inbegrepen. Bijzondere wensen
dient u zelf te bekostigen. Op de finishlocatie krijgt u naast de
welkomstborrel van de organisatie ‘n muntje uitgereikt. Extra munten kunt u
kopen in de Grote Kerk.

Dieetwensen:

Heeft u specifieke dieetwensen voor de maaltijden, geef ons dat zsm door.

Stewards:

Dit jaar mogen we als wedstrijdleiding ruim 50 vrijwilligers aansturen. Deze
vrijwilligers heten bij ons stewards. Alle stewards hebben een
veiligheidshesje aan, zodat ze goed herkenbaar zijn. We hebben er een volle
avond aan besteed alle mogelijke vragen goed te kunnen beantwoorden, stel
ze op de proef

Tip 1:

In de AppStore is een “rally tripmeter” te downloaden. Het meet 1) de totale
afstand en 2) tussenafstanden. 60 Dagen gratis……..

Tip 2:

Rij je eigen wedstrijd. Achter een andere equipe aan rijden brengt je
gegarandeerd in de problemen. Wie geeft je de garantie dat de auto voor je
wel het zelfde routeboek heeft?

Wees voorzichtig, rij veilig, en heb veel plezier! Tot zaterdag 25 mei, leuk!
Met vriendelijke groeten,
Joop Meijlink, Marco Achtereekte
Wedstrijdleiding Miglia Daventria
Namens Rotaryclub Deventer

