


Na het grote succes van 2013, is de Serres Rally weer een 7-daagse Rally-Raid, waaraan deelneemers met motoren, 

quads en auto’s kunnen deelnemen in het ruige terrein en de wilde schoonheid van Noord-Griekenland.

Dankzij de samenwerking tussen twee professionele organisaties belooft het weer een fantastisch evenement te 

worden. 

• 7 dagen (1 dag proloog en 6 rallydagen, 1 nacht in een bivak).

• 1.650 km totaal (1.250 km verdeeld over 12 specials).

• In 2014 zullen er dagen zijn met 2 verschillende routes. Een Enduro rally met routes van de ISDE 2008 en een 2e 

route voor quads en auto’s. (gescheiden roadbooks)

• Wisselend terrein met bergpassen en trails, rivierdoorwadingen, moeilijke verlaten paden uit de Tweede 

Wereldoorlog, modderpassages, snel open terrein, groene valleien, technische stukken met stenen en zanderige 

rivierbeddingen.

• Tijdwaarneming door Infomega (ISDE and World Enduro Championship partner).

• My-Track Live Tracking en resultaten direct online beschikbaar.

• Extreem nauwkeurige roadbooks, geschreven en gecontroleerd door international rally-raid rijders. Wij weten 

wat een deelnemer verwacht van een race!

• FIM, FIM Europe en AMM goedgekeurd evenement (internationale Cross-Country / Rally-Raid).

• Veiligheidsvoorzieningen omvatten meerdere ambulances, bergingsvoertuigen, gecertificeerde paramedici en 

artsen, en een helikopter standby in het bivak.

• Een fantastisch paddock/bivak, gesitueerd op het terrein van het 5-sterren Elpida Resort, met speciale prijzen 

voor deelnemers en hun assistentieploegen beperkt de reiskosten voor serviceploegen

• Kortingen voor categorie winnaars en deelnemers van het afgelopen jaar.

Neem gerust contact op voor tips over de reis en accommodatie, en al je andere vragen over de Serres Rally! 

Kijk voor meer info op www.rallymaniacs.nl/rally-bajas/serres-rally of www.serresrally.com

Met vriendelijke groet, Serres Rally 

De Serres Rally vindt dit jaar plaats van 

31 Augustus t/m 6 September. 

SERRES RALLY 2014
INTERNATIONAL CROSS COUNTRY RALLY RAID  / SERRES - GREECE 



Kosten

Motor & Quad: €800

Vrouwen: €400

Auto’s en Buggy’s: €900

Na 1 juli €100 verhoging.

Extra kortingen voor vaste 

klanten en 2013 winnaars.

Inbegrepen in het 

inschrijfgeld:

• Papierwerk mbt de race en 

administratie.

• Racenummers.

• Roadbook voor de race.

• Roadbook voor de 

assistentie.

• Tijdwaarneming.

• Medische support tijdens 

de race en in het bivak. 

• Recovery en transport naar 

Serres.

• Navigatiesysteem om alle 

deelnemers te kunnen volgen.

• Toegang tot het bivak & 

faciliteiten, mogelijkheid om 

te kamperen.

• Bewaakt bivak.

• Aansprakelijkheid 

verzekering voor de race.

• Gratis internet.

 Niet inbegrepen:

• Accommodatie in het hotel.

• Maaltijden.

• Brandstof en technische 

assistentie door de 

organisatie.

• Rallylicentie / persoonlijke 

verzekering.

• Elpida Resort & Spa 

faciliteiten.

Data

25 Augustus: 

Sluiting inschrijving 

29 - 30 Augustus:

Administratieve / technische 

keuring

31 Augustus:

Briefing + Proloog

1 September:

1e rallydag

2 September:

2e rallydag

3 September:

3e rallydag

4 September:

4e rallydag

5 September:

5e rallydag

6 September:

6e rallydag / Prijsuitreiking & 

Feest

Assistentie

Iedere dag komen de 

deelnemers terug in het 

bivak in Serres, dus weinig 

kosten voor de 

serviceploegen.    

Vanuit de organisatie is er 

een serviceploeg beschikbaar 

die reparaties kan uitvoeren. 

Begin augustus is er meer 

informatie beschikbaar  over 

de definitieve route en 

afstanden, en komt er een 

inschrijfformulier online voor 

wie technische ondersteuning 

zoekt. 

Veiligheid

De race voldoet aan alle eisen 

gesteld door de FIM. 

Het zeer ervaren ‘Off Road 

Team’ dat de roadbooks 

maakt, staat garant voor bij-

zonder nauwkeurige 

roadbooks. 

De voorrijders, bezemrijders 

en controlepost 

bemanningen zorgen ervoor 

dat er snel toegang is tot 

een deelnemer in het geval 

van een blessure of ongeluk.

Vier Ambulances (+ 1 4x4 

ambulance),  en vier 4x4 

voertuigen en een mobiele 

medische ploeg verlenen 

medische assistentie.

Iedere 40 kilometer staan er 

stewards langs de route om 

te kunnen assisteren.

Een GPS Tracking Systeem 

van MyTrack controleert alle 

deelnemers  op:

• Snelheidsovertredingen.

• Verkeerd rijden.

• Het niet uitrijden van routes.

• Lang stilstaan wat op een 

probleem kan duiden.

• Positiebepaling in geval van 

nood.

Navigatie

Tijdens de Serres Rally 2014 

wordt er genavigeerd met een 

fullcolour roadbook. 

Er is een gps klasse met 

andere routes. Het tracking 

apparaat dat door de 

organisatie wordt verstrekt 

wordt gebruikt om de positie 

van deelnemers te volgen en 

op snelheid te controleren in 

bepaalde zones. 

Roadbooks worden per dag 

de avond ervoor uitgedeeld 

om 20.00 uur. 

Het roadbook van de Serres 

Rally wordt gedrukt in kleur, 

op A5 formaat voor auto’s en 

145 mm breedte voor motoren 

en quads. 

Gevoerde taal is Engels.  Als 

er meer dan 5 deelnemers uit 

één land zijn, kan de 

organisatie roadbooks leveren 

in de gewenste taal. 

Afstanden worden met twee 

cijfers achter de komma 

weergegeven. Tripmeters 

kunnen gekalibreerd worden 

op een door de organisatie 

uitgezette afstand.  
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