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3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt
generelle bestemmelser for dommere
Rallyudvalget kan give tilladelse til udstedelse af nedenstående licenser med gyldighed til:
Arrangement

Baja rally

Hill climb, manøvre- og
specialprøver
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Klubrally
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X

X 1)

X

X

X

X

X

kursusløb

2.kører

X

X

X

X

X

X
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X

X
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X

X

X

X

X

X

X

Rally Show /

1.kører

X

X

Rally special

2.kører

X

X

Rally i Danmark
og nationalt rally
i udlandet 4)

1.kører

X

2.kører

X

Internationalt rally
i andre lande 4)

1.kører

X

2.kører

X

X4)

X

X

X
X

X
X

X

X

* Endvidere er B-licens i forbindelse med historiske klasser gyldig som 1. kørerlicens.
1) R4-licens er kun gyldig som 1. kørerlicens i klassen ’prøv rally’ / klasse 1 i klubrally og klubrally
light. Kun førstekørere med en R4-licens må deltage i klassen ’prøv rally’ / klasse 1.
2) Kun gyldig som 1. kørerlicens sammen med udløbet rallylicens (R3, R2 eller R1) i
mesterskabsløb. Uden udløbet rallylicens er endagslicens kun gyldig som 1. kørerlicens i klassen
’prøv rally’ / klasse 1.
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3) Gyldig til A-klasser jf. regler for hill climb, manøvre- og specialprøver.
4) Gælder kun arrangementer i et industri område med 1 hastighedsprøve.
5) Rally i udlandet kan kræve en anmelderlicens.

Licensen er kun gyldig i det kalenderår, den er udstedt. Rallyudvalget kan give tilladelse til
udstedelse af licenser med kortere eller begrænset gyldighed.
Rallyudvalget kan afslå en ansøgning, når vægtige grunde taler herfor, ligesom der kan
dispenseres fra de stillede krav til udstedelse og fornyelse.

Alder for deltagelse i løb under Rally Udvalget
Driver: fyldt 18 år på dagen og gyldigt kørekort
Co driver: fyldt 14 år på dagen.
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LICENSKRAV
Udstedelse og fornyelse af licenser sker via DASU’s licensbestilling og efter nedenstående regler:
Udstedelse
Endagslicens

Udstedes efter de af DASU udarbejdede
bestemmelser i adm. cirkulære B1.

R4

Udstedes via DASU licensbestilling.
Medlemmet må ikke være indehaver af en
R4-licens i mere end to kalenderår.

Fornyelse

Fornyes uden ansøgning ved bestilling via
DASU licensbestilling.
Fornyes ikke hvis medlemmet har været
indehaver af en R4-licens i to kalenderår.

Medlemmet må ikke være indehaver af en
licens med højere licenskategori.
R3

Udstedes efter gennemførelse af
klubrallykursus bestående af teori og et
praktisk kørekursus.

Fornyes uden ansøgning ved bestilling via
DASU licensbestilling.

Medlemmet må ikke være indehaver af en
licens med højere licenskategori.

R2

Udstedes efter godkendt ansøgning, når
ansøgeren som førstekører har gennemført 3
Klubrally, Klubrally Light, Hill climbarrangementer indenfor de seneste 3 år.
Ansøgeren skal sende dokumentation for
antal gennemførte løb til dasu@dasu.dk

Fornyes uden ansøgning ved bestilling via
DASU licensbestilling, såfremt den pågældende
har haft R2-licens inden for de seneste 3 år. I
modsat fald indsendes ansøgning til
rallyudvalget.

R1

Udstedes efter godkendt ansøgning, når
ansøgeren som førstekører har gennemført 2
Rallyshow, Rally special-arrangementer
indenfor de seneste 3 år og har bestået
DASU rallykursus. Ansøgeren skal sende
dokumentation for antal gennemførte løb til
dasu@dasu.dk

Fornyes uden ansøgning ved bestilling via
DASU licensbestilling, såfremt den pågældende
har haft R1-licens inden for de seneste 3 år. I
modsat fald indsendes ansøgning til
rallyudvalget.
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C1

Udstedes efter godkendt ansøgning, når
ansøgeren har bestået klubrallykursus og
DASU rallykursus.

Fornyes uden ansøgning ved bestilling via
DASU licensbestilling, såfremt den pågældende
har haft C1-licens inden for de seneste 3 år. I
modsat fald indsendes ansøgning til
rallyudvalget.

International
rally

Kan udstedes når ansøgeren er i besiddelse
af rallylicens (R1) og har gennemført mindst 5
nationale rallies inden for de seneste 3 år. For
indehavere af C1-licens kan der efter de
samme betingelser udstedes en A3-licens,
der alene gælder som 2. kørerlicens.

Fornyelse kan kun finde sted, såfremt den
pågældende jævnligt har deltaget i
internationale rallies eller efter rallyudvalgets
skøn stadig anses for kvalificeret.

OFFICIALS
Nedenstående officials udnævnes af rallyudvalget:
Kategori

Kompetence

OF 301

Dommer ved internationale, nationale og regionale mesterskabsløb.

OF 302

Dommer ved regionale mesterskaber.

OF 301T

Teknisk delegeret ved nationale rallies.

OF 324

Løbsleder rally, rally special, rallyshow, hill climb, manøvre- og specialprøver samt
OF344/OF353/OF354.

OF 344

Løbsleder klubrally, klubrally light, klubrallykursus samt OF354.

OF 352

Prøvechef ved internationale løb i Danmark.

OF 353

Prøvechef alle discipliner.

OF 354

Prøvechef klubrally og klubrally light.

OF 358

Rallyofficial.

OF 363

Teknisk kontrolchef internationale løb og rally.
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OF 364

Teknisk kontrolchef klubrally. Teknisk assistent rally.

OF 373

Sikkerhedschef.

Ved godkendelse som official udsteder sekretariatet officialkort til den pågældende. Officialkort
udstedes kun til medlemmer.

ANSØGNING
Ansøgning om godkendelse, og fornyelse af godkendelse, sker gennem ansøgerens stamklub.
OF301T, OF301 og OF302 dog undtaget, idet disse udnævnes direkte af rallyudvalget.
Anmeldelse til officialkursus sker gennem stamklubben.
Rallyudvalget kan nægte godkendelse eller fornyelse. Ligeledes kan en godkendelse nedrykkes
eller tilbagekaldes, hvis en official ikke skønnes kvalificeret til den erhvervede godkendelse.
Kategori

Gyldighed

Krav for godkendelse

Krav for
optagelse

Krav for fornyelse

OF 301

1 år

Udnævnelse.

OF 302

Ny udnævnelse.

OF 302

1 år

Udnævnelse.

Udnævnelse.

Ny udnævnelse.

OF 301T

1 år

Udnævnelse.

Udnævnelse

Ny udnævnelse.

OF 344

Deltagelse i seminar/
follow up eller gennem
dispensation fra RU før
seminar.

1 år

Gennemgået og
bestået kursus.

OF 344

4 år

Gennemgået og
bestået kursus.

OF 354

Deltagelse i seminar/
follow up eller gennem
dispensation fra RU før
seminar.

OF 352

4 år

Gennemgået kursus
eller udnævnelse.

OF 353

Deltagelse i kursus/
seminar el. udnævnelse.

OF 324
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OF 353
(afholdes af
klubben af
min. OF 324)

Ubegr.

Gennemgået kursus.

OF 354

OF 354
(afholdes af
klubben af
min. OF 344)

Ubegr.

Gennemgået kursus.

Ingen

OF 358
(afholdes af
klubben)

Ubegr.

Gennemgået
kursus.

Ingen

OF 363

2 år

Gennemgået og
bestået kursus.

OF 364

Deltagelse i seminar/
follow up.

OF 364

4 år

Gennemgået og
bestået kursus.

Ingen

Deltagelse i seminar/
follow up.

OF 373

2 år

Gennemgået og
bestået kursus

OF 353

Deltagelse i seminar.

Hvis man gennemgår et kursus, men ikke består dette, bevarer man sin tidligere godkendelse til
dennes udløb.
GENERELLE REGLER FOR DOMMERE
Til alle mesterskabsløb udpeges af rallyudvalget en eller flere dommere. I konkurrencer, hvor der
er udpeget en jury, udpeges et af medlemmerne af denne af arrangørerne.
Dommerne skal påse, at løbet afvikles i overensstemmelse med reglementet og de af
myndighederne givne tilladelser.
Dommerne har intet ansvar for løbets tilrettelæggelse, og dommerne kan ikke have nogen anden
funktion.
Dommerne skal bære DASU’s legitimationskort synligt.
Rallyudvalget kan udgive særlige bestemmelser om dommernes rapportering efter et løb.
Dommerfunktionen i et løb kan suppleres af en eller flere særligt udpegede officials, hvis
afgørelser er at betragte som faktadomme. Sådanne særlige officials kan være støjmålere, startog måldommere, kontrolkørere m.v., mod hvis afgørelse der ikke kan protesteres, og hvor
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dommernes kompetence begrænses til korrektioner af åbenbare faktuelle fejl såsom
fejlskrivninger.

Dommerne:

- skal i alle hastighedskonkurrencer kontrollere, at konkurrencestrækningen (hastighedsprøverne)
er i forsvarlig stand, hvilket kan ske stikprøvevis.
- tager stilling til enhver i forbindelse med det pågældende arrangement indgiven protest.
- har bemyndigelse til at ikende straf for overtrædelse af gældende reglementer.
- er bemyndiget til at forbyde en kører eller et konkurrencekøretøj at deltage i det pågældende
arrangement, såfremt vedkommende kørers eller konkurrencekøretøjs deltagelse vurderes at
frembyde fare for arrangements rette afvikling, eller af løbslederen af sikkerhedsgrunde anmeldes
som farlig.
- er bemyndiget til at udelukke enhver anmelder, kører eller teammedlem, som af løbslederen eller
løbsledelsen anmeldes som uskikket til deltagelse i det pågældende arrangement, eller som anses
for skyldig i upassende eller usportslig optræden.
- er bemyndiget til at udelukke en official, som anses for uegnet, eller som efter dommerens
mening har gjort sig skyldig i utilstedelig optræden eller i en usportslig handling.
- er bemyndiget til, når omstændighederne gør det tvingende nødvendigt, eller når løbslederen,
respektive løbsledelsen, af sikkerhedsgrunde fremsætter begæring om at udsætte et stævnes
afholdelse, ændre de for dette udfærdigede tillægsregler eller ændre programmet for så vidt angår
start- og/eller mållinjers beliggenhed samt foretage andre ændringer af sikkerhedsmæssige
forhold.
- er bemyndiget til om påkrævet at udpege en stedfortræder for en fraværende dommer.
- er forpligtet til umiddelbart efter protesttidens udløb at kontrasignere den for deltagerne
offentliggjorte resultatliste.
- kan anvende kameraoptagelser, video-optagelser eller lignende optagelser for at træffe
afgørelser.
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