RU møde 6
Deltagere: KS, AB, JL, MG (KG afbud)
Dato: 19. oktober 2020 - Start tidspunkt 16.00 - slut 22.00
(fortsat 22.10.2020 via teams)
Sted: Huset, Middelfart
Referent: MG
1. Gennemgang af høringssvar til reglementer.
RU har gennemgået alle indkomne høringssvar, og har med baggrund heri,
besluttet nedenstående ændringer og tilføjelser vil blive indskrevet i reglementer
fra 2021.
1.1. KRB Teknisk 292.4 Minimumsvægte. RU trækker forslaget tilbage, og går
tilbage til de gældende vægtgrænser for 2020, da der er nogle biler der vil
ramme den tekniske totalvægt.
1.2. Klasseinddeling:
KRB og Historisk bliver sammenlagt, men opdelt i 0-1600 og over 1600 i 4
klasser som anført. Klasseinddeling bliver som følger.
Der er indkommet forslag til et reglement RC5N. Repræsentant for forslagsstillere
af RC5(N) reglementsudkast deltog i mødet og forelagde og argumenterede for
forslaget. RU ser positivt på reglementsforslaget, men RU ønsker afklaring på
nogle spørgsmål inden endelig beslutning, der tages senest 10. november 2020.
KS og AB arbejder sammen med teamet bag reglementet om at få disse afklaret
inden den endelige beslutning.

Klasser
RC2

Gruppe
Rally2, group Rally2 Kit (VR4K), group NR4
over 2000 ccm, S2000-Rally: 2.0 Atmospheric. +
Proto 4WD
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RC3

R3 (atmo / over 1600 ccm and up to 2000 ccm
and turbo over 1067 ccm and up to 1333cc),
R3 (turbo / up to 1620cc / nominal), group A
over 1600 ccm and up to 2000 ccm,
RC4A
Rally4 (atmo over 1600cc and up to 2000 ccm
and turbo over 1067cc and up to 1333 ccm),
RC4B
Rally4 (atmo over 1390cc and up to 1600cc and
turbo over 927cc and up to 1067cc),
R2 National, 0 – 1600 ccm
RC5
Rally5 (atmo up to 1600cc and turbo up to
1333cc), Rally5 (atmo up to 1600cc and turbo
up to 1067cc), RC5N “National”
Rally 6 National
Gruppe E og N, 0-1600 ccm
Rally 7 National
Gruppe E og N over 1600 ccm
Rally 8 National
DK, kit- og maxivarianter, 0-1600 ccm
Rally 9 National
DK, kit- og maxivarianter, R3*, over 1600 ccm,
N4 2WD
Rally 10 National
Super 2000, N4 4WD, A 4WD (ej WRC),
R4, R-GT int., R-GT Nat., 4WD Nat.
Rally 11 National
KRB / Historisk Rally Bil – 0-1600 ccm
før 1/1-1986
Rally 12 National
KRB / Historisk Rally Bil – 0-1600 ccm
efter 1/1-1986
Rally 13 National
KRB / Historisk Rally Bil – over 1600 ccm
før 1/1-1986
Rally 14 National
KRB / Historisk Rally Bil – over 1600 ccm
efter 1/1-1986
Rally 15 National
Åben for
WRC og øvrige biler med gyldig homologeringsattest for rally
Version 3, 19-10-2020
1.3. Klubrally og Rally Special - 3.20.003 - Ændring/tilføjelse: I RallySpecial skal
bilerne være rallysynet jf. reglement 2 og et “gyldigt gruppereglement for
rally” samt overholde reglements punkt 298.5.
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1.4. Grp E - tydeliggørelse af 293.1.4 omkring RU mulighed for at dispenserer
fra opfyldelse af reglement.
1.5. 293.5.5 Hjul - “18” Højde” ændres til “18” i Diameter”.
1.6. Der foretages ikke ændringer til de nuværende tekniske reglementer udover
præciseringer, sproglige og grammatiske fejl.
1.7. Det sportslige afviklings reglement: Vedr. 44.2.10 – Udvalget holder fast i
bestemmelse for, for tidlig og for sent ankomsttidspunkt til TK.
1.8. 41.3 vedr. startrækkefølge. RU fastholder punktet som beskrevet i
reglementet.
1.9. 25.2. Udvalget vil udarbejde eksempler på hvad der kan udløse et gult eller
rødt kort. Arrangører ændret til Løbsleder i Klubrally, Rallyspecial og Rally.
1.10. 27.2 , 27.3 , 27.4 – startnummer-farve ændres fra fluorescerende orange
(PMS 804) til neonfarve. – Det er herefter op til løbslederen at vælge en
passende (gul/orange) farve.
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