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6. Bestemmelse for seedningslisten   
 

1. ASN-seedning til anvendelse i udenlandske løb foretages af rallyudvalget efter ansøgning. ASN-seedningen er 

personlig. Maksimalt 5 kørere optages på ASN-seedningslisten.  

Begrundet ansøgning til optagelse på ASN-seedningslisten for det kommende år indsendes inden 15. november.  

 

2. National seedningsliste skal anvendes som grundlag for udarbejdelse af startlisten i alle DM-

rallyer/minirallyer.  

Listen udarbejdes og håndteres af rallyudvalget som en sikkerhedsliste, som har til formål at sikre at deltagere 

som befinder sig på en hastighedsprøve samtidigt er så jævnbyrdige som muligt hvad angår hastighed.  

Startrækkefølgen er:  

1. Evt. FIA A- eller B-seedede kørere.  

2. Derefter startes efter seedningslisten for de øvrige deltagere.  

3. I DM-arrangementer hvor der er tilkoblet et regional /minirally startes disse klassevis. Formodet 

langsomste bil i hver klasse starter først. Feltet må først startes når DM-feltet er ude af prøven.  

 

3. BEREGNINGSMETODE  

Seedningslisten beregnes på baggrund af kørernes prøvetider i de seneste tre rallyer (DM/minirallyer)DM-rallyer. 

Tiderne kommer direkte fra Rallyresults beregningssystem. Ingen former for straftider indgår i beregningen af 

seedningslisten. Der udregnes for hver kører, på baggrund af hver prøvetid, et index. Hurtigste deltager på en 

hastighedsprøve får index=100 og næsthurtigste kører får et index svarende til den %-vise afvigelse i køretiden i 

forhold til hurtigste deltager – o.s.v. – o.s.v. 

Dernæst udregnes et gennemsnitsindex for hver kører baseret på samtlige beregnede index (kørte prøver). 

For at eliminere ”skæve tider” fjernes alle tider der er årsagen til index der afviger mere end 15 procentpoint i 

forhold til kørerens gennemsnitsindex. F.eks. får en kører med et gennemsnitsindex = 108,2 fjernet tider der har 

givet index på over 123,2 (+ 15 procentpoint) og deltagerens gennemsnitsindex ændrer sig derpå i nedadgående 

retning. 

 

4. En opdateret seedningsliste vil blive offentliggjort løbendeumiddelbart efter et DM-løb er afviklet.  

 

5. Kørere der ikke har deltaget i de seneste 3 løb, kan søge rallyudvalget om optagelse på seedningslisten.  

Rallyudvalget kan på eget initiativ, eller efter vurderet anmodning, foretage ændringer på listen med den hensigt 

at opfylde formålet beskrevet i punkt 2 bedst muligt.  

 

6. Ikke-seedede kørere placeres på startlisten af løbsledelsen efter samråd med rallyudvalget.  

 

7. Af sponsormæssige hensyn kan løbsledelsen, efter samråd med rallyudvalget, flytte enkelte kørere på 

startlisten i forhold til deres placering på seedningslisten.  

  

  


