
9. Priser & Pokaler 
Konkurrencen afgøres af strafpoint. Det team med færrest 
strafpoint er vinder. Ved point lighed er det, det team der, 
beregnet fra Start, har kørt den længste straffri strækning, 
der er bedst. Stadig lighed. Så tæller den længste straffri 
kørsel på sekund etaperne. 
Følgende pokaler uddeles. 
- Generel vinder i kl. Sportlich 
- Generel vinder i kl. Touristisch 
- I klasserne til 30 % af de startende 
Præmie festen er en del af løbet. Priser & Pokaler efter-
sendes ikke. 
 
10. Verantwortlichkeit und Haftung 
(Dette er en forsikrings & ansvars erklæring hvor i har ans-
varet på skader på andres ting og VFM fortæller, at i 
deltager på eget ansvar.) 
 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veran-
staltung teil und tragen die zivil- und strafrechtliche Verant-
wortung für alle von ihnen und ihrem Fahrzeug verursach-
ten oder angerichteten Schäden. Der Veranstalter über-
nimmt gegenüber den Teilnehmern (Bewerber, Fahrer, Bei-
fahrer) keinerlei Haftung für Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden. Durch Abgabe der Nennung verzichten die 
Teilnehmer sowie ihre Angehörigen unter Ausschluss des 
Rechtsweges auf jeden im Zusammenhang mit der Veran-
staltung erlittenen Unfall oder Schaden, auf jedes Recht des 
Vorgehens oder Rückgriffes gegen den Veranstalter, des-
sen Beauftragte, Sportwarte oder Helfer. Höhere Gewalt o-
der behördliche Anordnung entbinden den Veranstalter von 
der Einhaltung seiner Verpflichtung. Der Veranstalter behält 
sich vor, zu dieser Ausschreibung Ausführungsbestimmun-
gen zu erlassen, die ebenso verbindlich sind wie diese Aus-
schreibung. 
Der Haftungsverzicht auf dem Nennungsformular wird 
durch Unterschrift des Teams anerkannt. Bei Online-Nen-
nung erfolgt die Abgabe der Unterschriften bei der Doku-
mentenabnahme.  
 

11. Forskelligt 
På vores internet side http://vfm-heide-classic.de 
offentliggøres videre informationer om løbet. (overnatnings 
muligheder, deltagerliste, rejse informationer, m. m) Her er 
det også muligt at, Online tilmelde sig.  
Derudover anbefaler vi også vores "Rally Guide". 
 
Oversættelse fra Tysk til Dansk.:  
Troels – Team Old Time.   www.teamoldtime.dk 
 

 

 
 

Indbydelse & Tillægsregel 
 

9. Int. VFM Heide-Classic 
 

"Oldtimertur for begyndere, turister og 
motorsportsfolk" 

 
I Oldtimer og klassiske biler frem til 1999 

 
27. Juli 2019 

 
Løbet er tællende til følgende turneringer: 

 ADAC Classic Revival Pokal für Automobile 
2019 (touristisch und tourensportlich) 

 Norddeutscher ADAC Oldtimer Cup (NAOC) 
 Oldtimer-Touristik-Pokal des ADAC Nieder-

sachsen/Sachsen-Anhalt e.V. 
 ADAC Hansa Oldtimer-Pokal für Automobile 
 ADAC Oldtimer-Cup Westfalen-Lippe 
 Classic Car Challenge 
 Oldtimer Trophy Nord 
 Scuderia Veteranen-Pokal 
 Youngtimer-Challenge 
 DHMC Classic Tour 2019 

 
Løbsarrangør: 
 
I samarbejde med:  

2019 



1. Arrangør 
Verein für Motorsport e.V. (ADAC) 
Kohlhöfe 27, 27308 Kirchlinteln 
Tyskland 
Fon: +49 157 333 88 784 (Andrea Rambow) 
Fax: +49 4237 942 124 
Internet: www.vfm-heide-classic.de 
eMail: info@vfm-heide-classic.de 
 
2. Løbsledelsen 
Organisationsleiter ....................................... Richard Lehr 
Fahrtleiter ................................................. Christian Kuhr 
Nennbüro ............................................... Andrea Rambow 
Fahrtsekretäre ......................... Hans Lehr, Wilfried Meine, 
 ........................................ Wolfgang Leue, Ursula Gerken 
Streckenkontrollen ........... Mitglieder und Freunde des VFM 
 
3. Tidsplan 
Første tilmeldingsfrist ...................... 8. Juli 2019, kl. 23:00 
Sidste tilmeldingsfrist *) ............................... 20. Juli 2019 
Sender tilmeldingsbekræftelsen (eMail) ......... 22. Juli 2019 
Løbsdag ...................................................... 27. Juli 2019 
Første mødetid er .............................................  kl. 08:00 
På adressen  
Heidegarten Schneverdingen 
Overbeckstraße / Schaftrift, 29640 Schneverdingen 
Velkomst / Førermøde .......................................... kl. 9:00 
Rutebogen til 1. Deltager ..................................... kl. 9:16 
Start 1. Deltager .................................................. kl. 9:31 
Middagspause ............................................... fra kl. 12:30 
Mål ankomst ................................................. fra kl. 16:30 
Aften-Buffet .................................................. fra kl. 18:00 
Præmieuddeling ............................................ fra kl. 19:30 
 
4. Løbet 
Et Oldtimerløb efter rutebog, på ca. 150 km. med ”planlagte 
tid” (Sollzeit) / sekundetaper og orienteringsopgaver. Der 
er bemandet og stum (rute-) kontrol på ruten, som 
overvåger overholdelse af den foreskrevne rute. 
Information om slutinstruktion / opgaverne udstedes af 
arrangøren (se tidsplan). 
 
Til nybegyndere og militære køretøjer er der forenklet 
opgave og mindre sekundetaper. 

5. Deltagere 
Alle 3- og 4-hjulede biler af generationen Oldtimer og 
Youngtimer i henhold til artikel 8 i denne korte beskrivelse 
er berettiget til at deltage. Køretøjer, der ikke må køre på 
offentlige veje, må kun deltage med den "røde vintage 
nummerplade" (07-mærket). (Kun tyske biler) 
 
Antallet af deltagere er begrænset til 100 køretøjer. 
 
6. Teknisk kontrol 
Den tekniske kontrol åbner klokken 8:00 i ”Schafstall 
Schneverdingen am Heidegarten”. (Fårestalden på adres-
sen Overbeckstraße 57). 
Følgende kontrolleres: 
- Godkendt tilmelding 
- Registreringsattest (Del 1) 
- Gyldigt kørekort 
- Ansvarsfraskrivelse, hvis føreren ikke er indehaver 
- Erklæring om samtykke til mindreårige 
Ved godkendelsen udleveres rallypladen, udførelses-
bestemmelser, kontrolkort og spisekuponer til deltagerne. 
 
7. Tilmelding 
Tilmelding er mulig på tilmeldingsformularen, der skal 
downloades og udskrives eller online på vores hjemmeside 
(www.vfm-heide-classic.de > Teilnehmer > Online-
Nennung) indtil 8. Juli / 20. Juli 2019 *). 
 
*) Hvis maks. Antal deltagere endnu ikke er nået. For 
deltagere i turneringer kan en startplads kun garanteres 
inden slutningsdatoen. 
 
Bankdate til betaling: 
Commerzbank Lehrte 
IBAN: DE27 2504 0066 0201 5600 02 
BIC:   COBADEFFXXX 
 
Startgebyret er € 120,00 (chauffør og en passager) for 
rettidig tilmelding (8-7-19). Herefter øges startgebyret med 
€ 50,00. Tillægsgebyret for hver ekstra person i køretøjet 
er € 35,00. Holdgebyret er € 40,00. 
 
Startgebyret inkluderer: rallyskilt, morgenbuffet (herunder 
kaffe, te og appelsinsaft), frokost (eksklusive drikkevarer), 
aftenbuffet (eksklusive drikkevarer). 
Tilmelding uden samtidig indbetaling af startgebyr 
vil ikke blive behandlet! 

8. Klasseinddeling 
Kategori - Sportlich (S) 
Klasse 1: Op til og med årgang 1960 
Klasse 2: Årgang 1961 til og med Årgang 1970 
Klasse 3: Årgang 1971 til og med Årgang 1989 
Klasse 4: Årgang 1990 til og med Årgang 1999 
 
Kategori - Touristisch (T) 
Klasse 5: Op til og med årgang 1945 
Klasse 6: Årgang 1946 til og med Årgang 1960 
Klasse 7: Årgang 1961 til og med Årgang 1970 
Klasse 8: Årgang 1971 til og med Årgang 1989 
Klasse 9: Årgang 1990 til og med Årgang 1999 
 
Kategori - Einsteiger (E) (nybegynder) 
Klasse 10: Op til og med årgang 1945 
Klasse 11: Årgang 1946 til og med Årgang 1999 
 
Kategori - Militärfahrzeuge (M) **)(mili-
tærkøretøjer) 
Klasse 12: Op til og med årgang 1945 
Klasse 13: Årgang 1946 til og med Årgang 1999 
 
Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre den endelige 
klasseinddelingen. For eksempel kan klasser med mindre 
end fem køretøjer slås sammen med en anden klasse, og 
klasser med høj deltagelse kan opdeles. 
 
**) Opgave identisk med nybegynderen. Klasse 11 uden 
forbudte eller forfatningsmæssige tegn. Godkendelse som 
et specielt køretøj eller bil. 
 
Hold konkurrencen. 
Et Hold kan bestående af tre eller fire teams. Et team kan 
kun deltage på et hold. 


