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8. Dommer, ansvar og opgaver 
 

Dommerens ansvar og opgaver er overordnet reguleret i DASU reglement 1 og 3 med reference til FIA 

International Sporting Code (ISC) 11.2, 11.3, 11.8 og 11.9. 

 

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. 

 

Dommeren er på ingen måde ansvarlig for løbets tilrettelæggelse, og må ikke have nogen udøvende 

pligter i forbindelse dermed. 

 

Det følger deraf, at dommeren i forbindelse med udførelse af hvervet ikke har ansvar over for andre end 

DASU og FIA, under hvis bestemmelser de udfører deres arbejde. Dommeren skal i enhver situation 

holde sig reglerne for habilitet for øje. 

 

Undtagen i FIA mesterskabsløb, skal dommerne underskrive og indsende en rapport til DASU. 

Indsendelse skal ske snarest muligt og inden tre dage fra løbets afslutning, og skal indeholde løbets 

endelige resultater, alle afgivne protester og deres behandling, og alle beslutninger og straffe som de har 

besluttet. Er der med henblik på nærmere teknisk undersøgelse taget ting i bevaring, skal der ske straks 

underretning til DASU’s sekretariat, idet der er tale om særlige tidsfrister for undersøgelsen. 

Rallyudvalget fastsætter rapportens nærmere obligatoriske indhold. 

Dommerne skal påse at løbet afvikles i overensstemmelse med reglementet og de af myndighederne 

givne tilladelser.  

 

Dommerne har den øverste myndighed for håndhævelse af ISC, af FIA’s regler, hvis passende, af 

nationale regler og supplerende tillægsregler og officielle programmer inden for rammerne for den 

begivenhed, som de er udpeget til, med forbehold af anvendelsen af bestemmelserne i artiklerne 11.9.3. 

og 14.1. 

 

Dommerne skal afgøre enhver sag, der måtte opstå under et arrangement, med forbehold for modpartens 

adgang til appel. Der er ingen begrænsninger i, hvorledes en sag kan opstå. Det kan f.eks. være 

dommerens egne iagttagelser, henvendelse fra løbsledelsen eller via en protest fra en deltager. 

 

Dommerne er bemyndiget til at ikende straffe for overtrædelse af gældende reglementer. 

 
Dommerne kan også træffe afgørelse om ethvert påstået brud på gældende regler, der fandt sted 
uden for rammerne for enhver begivenhed, forudsat at den begivenhed, for hvilken de udnævnes 
følger umiddelbart efter opdagelsen af dette påståede brud. 
 

Dommerne skal bære DASU’s legitimationskort synligt. 

Dommerne skal kontrollere, at hastighedsprøverne er i forsvarlig stand (sikkerhedsmæssigt), hvilket kan 

ske stikprøvevis. 

Dommerne er bemyndiget til om påkrævet at udpege en stedfortræder for en fraværende dommer. 

Dommerne er forpligtiget til, umiddelbart efter protestfristens udløb, at kontrasignere den for deltagerne 

offentliggjorte resultatliste. 

Dommerne kan anvende kameraoptagelser, videooptagelser eller lignende optagelser for at træffe 

afgørelser. 

Dommerne er pålagt ved løbets afslutning at evaluere arrangementet sammen med løbslederen og evt. 

dennes nærmeste officials. 
 

 


