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Generelle bestemmelser for 

rallysporten 
 

 
Supplerende reglementer 
• Reglement 1 – vedtægter og generelle regler 
• Reglement 2 – det tekniske reglement 
• International Sporting Code, FIA’s engelske version 
• FIA Regional Rally Sporting Regulations 

 
Rallysportens reglementer 
• Generelle bestemmelser for rallysporten 
• Regler for klubrally light 
• Regler for klubrally 
• Regler for nationalt rally 
• Regler for rallysprint 
• Regler for hill climb, manøvre- og specialprøver 
• Regler for 4x4 offroad Challenge 
• Regler for 4x4 offroad Trophy 
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3.10  GENERELLE BESTEMMELSER 
 

3.10.0 REGLEMENT 

3.10.000 
Dette reglement samt DASU’s reglementer 1 og 2, International Sporting Code og FIA 
Regional Rally Sporting Regulations er gældende for nationale og internationale 
arrangementer under DASU’s rallyudvalgs område. 
Alle fortolkningsspørgsmål vedrørende nærværende reglements bestemmelser afgøres 
af rallyudvalget under hensyntagen til FIA’s internationale reglementer. 

3.10.001 
Det påhviler samtlige deltagere og officials i et arrangement at overholde disse 
bestemmelser. 

3.10.002 
Rallyudvalgets område omfatter: 

• Klubrally herunder klubrally light 
• Rally 
• Rallysprint  
• Hill climb 
• 4x4 offroad 
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3.11 ARRANGEMENTER 
3.11.0 KLUBRALLY (OG KLUBRALLY LIGHT) 

3.11.000 
Klubrally er en konkurrence, der består af en eller flere hastighedsprøver. 

3.11.001 
Formålet med klubrally er at opøve og prøve kørernes evne til at manøvrere og 
beherske køretøjet. 

3.11.002 
Klubrallykursus er et hverve- og træningsløb uden konkurrence, der består af et 
teoretisk kursus, samt en eller flere hastighedsprøver. 

3.11.003 
Formålet med klubrallykursus er at opøve og prøve kørernes evne til at manøvrere og 
beherske køretøjet for opnåelse af licens. 

3.11.004 
Der kan ikke udskrives mesterskaber eller turneringer i klubrallykursus. 

3.11.005 
Det er muligt for rallyudvalget at dispensere for specifikke ting i klubrallyreglementet 
under visse forudsætninger. Det kan bl.a. være afviklingsformen, krav til officials’ 
uddannelse og bemanding i bilen. 

 

3.11.1 RALLY 

3.11.100 
Rally er en konkurrence, som består af to eller flere geografisk adskilte 
hastighedsprøver, der køres flere gange. 
Rally kan afvikles med etaper og tidskontroller. 

3.11.101 
Formålet med rally er at opøve og prøve kørernes evne til at beherske køretøjet på 
hastighedsprøverne, samt følge en given rute og overholde en given 
gennemsnitshastighed på etaperne. 

 

3.11.2 RALLYSPRINT 

3.11.200 
Rallysprint er en konkurrence, som består af én hastighedsprøve der køres flere gange. 
Rallysprint afvikles uden etaper og uden tidskontroller. 

3.11.201 
Formålet med rallysprint er, at opøve og prøve kørernes evne til at beherske køretøjet 
på hastighedsprøven.  
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3.11.3 HILL CLIMB, MANØVRE- OG SPECIALPRØVER 

3.11.300 
Hill climb, manøvre- og specialprøver er en konkurrence, som består af én 
hastighedsprøve der køres flere gange. 
Hill climb afvikles uden etaper og uden tidskontroller. 

3.11.301 
Formålet med hill climb, manøvre- og specialprøver er at opøve og prøve kørernes evne 
til at beherske køretøjet på hastighedsprøven.  
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3.12 DELTAGERE 
3.12.0 DELTAGERE 

3.12.000 
”Deltager” er: 

I klubrally (og klubrally light) betegnelsen for samtlige anmeldte kørere i en 
konkurrence. 

I rally betegnelsen for anmelderen eller samtlige anmeldte kørere i en konkurrence. 

I rallysprint betegnelsen for samtlige anmeldte kørere i en konkurrence. 

I hill climb betegnelsen for samtlige anmeldte kørere i en konkurrence. 

Enhver deltager skal være fyldt 14 år (2. kører). 

3.12.001 
Et mandskab består af en 1. kører og en 2. kører. I hill climb er 2. kører ikke 
obligatorisk  

3.12.002 
Et hold består af minimum 3 mandskaber. 

3.12.003 
Mandskaberne kan konkurrere indbyrdes (generalklassement), gruppevis (efter 
køretøjets gruppeinddeling), klassevis (efter køretøjets ccm-indhold) og efter 
licenskategori. Endvidere kan udvalget udskrive klasser for hvilke der gælder særlige 
regler med hensyn til dæk. 

3.12.004 
Samme mandskab er obligatorisk under hele konkurrencen. Kun i rallysprint og hill 
climb kan 2. køreren udskiftes til hvert heat. Denne udskiftning skal registreres i 
løbssekretariatet. Deltagelse af tilskuere, som via ”prøv rally” eller tilsvarende ordning 
tilkøber sig adgang, må alene ske i ”showheat” som køres uden tidtagning.  

3.12.005 
Kun kørere med gyldig 1. kørerlicens og kørekort må fremføre køretøjet på prøverne. 

3.12.006 
Antallet af hold i en konkurrence skal være mindst tre. 

3.12.007 
Samtlige mandskaber på klubholdet skal have licens i samme klub. 

3.12.008 
Samtlige køretøjer på et mærkehold skal være samme mærke. 
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3.12.1 LICENSER 
Dette punkt er slettet og er flyttet til rallysportens administrative cirkulære. 

3.12.2 LICENSKRAV 
Dette punkt er slettet og er flyttet til rallysportens administrative cirkulære. 

 

3.13 OFFICIALS 
3.13.0 OFFICIALS 

Dette punkt er slettet og er flyttet til rallysportens administrative cirkulære. 


