Regelverk BEGRÄNSAD DISTRIKTSTÄVLING Rally i NNBF
Som grund för detta regelverk finns Svenska Bilsportförbundets (SBF) Gemensamma Regler
(G) samt Tävlingsregler RALLY (RY). Lättnader och förändringar i regelverket tillåts på
följande punkter.
1. Domare, en av NNBF godkänd domare fungerar som domar/jury ordförande.
Tillsammans med ytterligare en funktionär med tävlingsledningslicens som lägst C, med
god kännedom i tävlingsledning bildar de en domarjury. Denna person kan vara från
arrangörsklubben. Denna person skall godkännas av domarordföranden för tävlingen.
2. Tillåtna tävlingsformer: RY och RS.
3. Max antal startande 60 st. + max 10 st. ungdomsrally. Ingen begränsning av antalet
klubbar.
4. 1 till 3 stycken SS som kan köras mer än en gång. Alla delsträckor ingår i slutresultatet.
5. NNBF avgör om den tekniske kontrollanten får vara medlem i arrangörsklubben.
6. Road-Book behöver inte finnas på transporter, tillåtet att endast pila enligt RY 4.2.2T
7. Arrangörsnoter får inte användas.
8. Är genomkörning/rekognosering tillåten skall det framgå av tävlingsinbjudan.
Aktiviteten sker i kollon med masterbil.
9. Komplett ansökan (tävlingstillstånd och inbjudan) tillståndshandläggaren tillhanda
senast 2 månader före tävlingen medför rabatterat pris.
10. Kan inte uppgraderas till Distriktstävling. Eller nedgraderas till Lokal tävling. Några tips
och råd Tillåtet med så kallat syftmål. Det är tillräckligt att inbjudan, anmälan,
slutinstruktion. ev. PM och resultatlista sänds ut via internet.
11. Klassen ungdomsrally ska deltagarnas start-/anmälningsavgift vara begränsad till max
1/3 av ordinarie avgift.
12. Det är tillåtet att två tävlande delar på samma bil i samma tävling, om tävlingsarrangören
inbjudit till detta i sin tävlingsinbjudan.
Det innebär att ett undantag från RY 1.1.2T och RY 2.4.3T.
Förare / kartläsare / Codriver kan då även tävla mer än en gång i samma tävling oavsett
funktion.
Ovanstående röda överstrukna text utgår.
ERSÄTTS AV NEDANSTÅENDE
Förare och Co-driver kan inte tävla mer än en gång vid samma tävling oavsett funktion.
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