SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET

Funktionärskurs
Rally Steg 2 – 3

SKRIFTLIGT PROV, 36 frågor
________-_____

_______________

Personnummer

Namn

______________

_____ __________

Postadress

Postnummer

______________

Steg 2

Postanstalt

Steg 3

Motorklubb

Fråga
Moment
1. Är tidsmellanrummet mellan ankomst till
TK före start SS och start SS minst 3 minuter?
2. Är förarsammanträde obligatoriskt om
förare med debutlicens deltar i tävlingen?
3. Är tävlande skyldig att stanna och hjälpa till
när Personskadeskylt visas?
4. Måste rallybil placeras på presenning på alla
serviceplatser?
5. Får maxlängden på en specialsträcka
överstiga 30 km?
6. Ska resultatlista innehålla uppgift om
anmälare?
7. Får transportsträckor utan tidtagning
tillämpas vid en RS-tävling?
8. Ska Teknisk chef ingå i organisationskommittén för en distriktstävling?
9. Får tävlande 15 sekunders tillägg för varje
påkörd kon i målgård?
10. Kan faktadomares vara olicensierad?
11. Ska TK och Mållinje utmärkas innan
domare utför bankontroll före tävlingen?
12. Räknas tävlande som ej godkänts vid
förbesiktningen som startande?
13. Är Road-Book obligatorisk på SS?
14. Hur lång tid får en tävlande använda utan
tidstillägg för att byta ett punkterat däck i
K-zon?
15. Är protesttiden mot startordning en timma
före besiktningens början?
16. Ska tävlingsledaren ha A-licens vid lokal
tävling?
17. Ska alla vägskäl som finns angivna i RoadBook pilas?
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18. Ska in- och utfart vid SS pilas?
19. Ska det horisontella strecket mellan
våningarna i Road-Book uteslutas om distansen
är mindre än 200 meter mellan våningarna?
20. Var börjar K-zon vid mål på SS?
21. Ska resultatlista tillställas tävlandes
klubbar?
22. Ska förarlicensutbildning ledas av SBF
godkänd utbildare?
23. Får försening upp till 10 minuter vid start
för tävling ske utan tidstillägg?
24. Är protesttiden mot resultatlista 30 minuter
efter offentliggörandet?
25. Ska Teknisk chef signera i vagnbok
åtgärdade bristfälligheter?
26. Är det maximala beloppet för tävlingsböter
1.000 kr?
27. Äger funktionär med C-licens
Tävlingsledning rätt att vara TK-chef vid en
JSM-tävling?
28. Äger tävlande rätt att köra i TK Start SS
före ideal ankomsttid?
29. Ska tävlande som förlorat tidkortet
prisbedömas?
30. Måste alla föråkare ha nått sträckmålet
innan första tävlande får starta?
31. Kan avvikelse från banan resultera i
uteslutning vid etapp- eller slutmål?
32. Ska funktionär minst vart tredje år genomgå
för sitt uppdrag kvalificerande kurs?
33. Får kartläsare åt förare med Nationell licens
starta på Debutlicens?
34. Ska start- och målområden på SS vara
avspärrade och bevakade?
35. Om ”vanlig” bil används under tävling är
föraren då skyldig att bära overall?
36. Ska sjukvårdsutbildad personal finnas vid
varje SS Start?

RY Steg 2-3_36 frågor.doc

Moment

Sida nr JA

NEJ

