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Bijlage XIII: REGLEMENT KAMPIOENSCHAPPEN RALLY - KAMPIOENSCHAPPEN - TITELS
1.1

Equipes kunnen deelnemen aan en een algemene titel behalen in één van de volgende kampioenschappen:
- Open Nederlands Rallykampioenschap (hierna te noemen ONRK),
- Rallyclinic Nederlands Rallykampioenschap (hierna te noemen RNRK),
- Account Software Short Rallykampioenschap (hierna te noemen ASSRK).
Daarnaast wordt één “Algemeen Nederlands Rallykampioen” gehuldigd als onderdeel van de Nederlandse
Rally Kampioenschappen.

1.2

In de in art. 1.1 genoemde kampioenschappen wordt verder onderstaande verdeling aangehouden en nemen
equipes deel aan de in divisies ingedeelde kampioenschappen.
- Divisie 1: tweewiel aangedreven, standaard auto’s,
- Divisie 2: vierwiel aangedreven, standaard auto’s
- Divisie 3: tweewiel aangedreven, verbeterde auto’s
- Divisie 4: vierwiel aangedreven, verbeterde auto’s.
- Divisie 5: tweewiel aangedreven auto’s, conform technisch reglement groep S .

1.3

Bovendien wordt er in alle in 1.1 genoemde kampioenschappen voor equipes in de klassen 1 t/m 10 de hoogst
geklasseerde equipe uitgeroepen tot klassenkampioen.

1.4

Voor alle divisie-kampioenschappen, klassen-kampioenschappen en merken cup kampioenschappen geldt dat
een kampioenschap alleen wordt uitgeschreven, wanneer in dat kampioenschap tenminste 5 equipes voor het
betreffende kampioenschap zijn ingeschreven en toegelaten.

1.5

Het Bestuur Sectie Rally’s (BSR) verleent medewerking aan merkencups, mits de aanvullende reglementen
voor deze merkencups vooraf zijn goedgekeurd door het BSR. Voor de kalender van de merkencups geldt dat
maximaal 2 buitenlandse evenementen mogen worden opgenomen (1 in een Benelux land en 1 in een direct
aangrenzend land), met daarbij als voorwaarde dat er in hetzelfde weekend in Nederland geen rally
evenement wordt georganiseerd. Een merkencup kampioenschap is pas erkend als gedurende het seizoen
gemiddeld minimaal 3 deelnemers per wedstrijd hebben deelgenomen. Zowel uitvoering als naleving blijven
geheel onder verantwoording vallen van de organisator van de betreffende competitie.

2
2.1

TOE TE LATEN DEELNEMERS - INSCHRIJFGELD - AANMELDING - UITSLUITING
Aan de bovenvermelde kampioenschappen kunnen deelnemen:
- het ONRK: houders van een Internationale Rallylicentie, Nationale/EU Rallylicentie (voor navigators
Nationale/EU Navigator Rallylicentie toegestaan).
- het RNRK: houders van een Internationale Rallylicentie, Nationale/EU Rallylicentie of Clublicentie Rijder
Rally (voor navigators Nationale/EU en Clublicentie Navigator Rally toegestaan).
- het ASSRK: houders van een Internationale Rallylicentie, Nationale/EU Rallylicentie of Clublicentie Rijder
Rally of Short Rally (voor navigators Nationale/EU en Clublicentie Navigator Rally of Short Rally
toegestaan).

2.2

Een licentiehouder kan in een jaar slechts in één equipe deelnemen aan één van de kampioenschappen.

2.3.1 Voor deelname aan een kampioenschap is geen inschrijfgeld verschuldigd.
2.3.2 Voor deelname aan een kampioenschap moet de inschrijver zich schriftelijk aanmelden bij de ‘Coördinator
Rallykampioenschappen’ (De aanmeldingsformulieren zijn aldaar verkrijgbaar). Aanmelding is mogelijk tot de
sluiting van de documentencontrole van het eerste kampioenschap evenement.
2.4

Indien een inschrijver zijn aanmelding voor een kampioenschap wil terugtrekken, dient hij de Coördinator
Rallykampioenschappen hiervan vóór de in artikel 2.3.2 gestelde, uiterste mogelijkheid tot inschrijving,
schriftelijk in kennis te stellen.

2.5.

Een licentiehouder kan door het KNAF-Federatiebestuur van deelname worden uitgesloten als hem een
disciplinaire straf wordt opgelegd, om welke reden dan ook.
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3
3.1

TOE TE LATEN AUTO'S
Aan het Open Nederlands Rallykampioenschap(ONRK) mogen auto’s uit alle klassen behalve klasse 11 (divisie
5) deelnemen, incl. de “WRC” - auto’s
Aan het Rallyclinic Nederlands Rallykampioenschap (RNRK) mogen auto’s uit alle klassen deelnemen, met
uitzondering van klasse 1 - “WRC”- auto’s.
Aan het Account Software Short Rally kampioenschap (ASSRK) mogen alleen tweewiel aangedreven auto’s uit
alle klassen (alleen de divisies 1, 3 en 5), met uitzondering van groep S21 auto’s.
Voor de titel “Algemeen Nederlands Rallykampioen” doet ieder ingeschreven deelnemer aan één van
bovenstaande kampioenschappen automatisch mee.

3.2

Het is toegestaan aan verschillende evenementen met verschillende auto's deel te nemen. (Deelname in
verschillende divisies en klassen heeft een afzonderlijk aantal punten voor de divisie en
klassenkampioenschappen tot gevolg).

3.3

De auto’s van de toegelaten equipes voor het ONRK en RNRK dienen herkenbaar te zijn door het voeren van
twee daarvoor door het BSR ter beschikking gestelde kampioenschap stickers, aan te brengen links en rechts
op de bovenrand van de voorruit/voorruit streamer. Bij het ontbreken van beide stickers (anders dan ten
gevolge van ruitbreuk) worden geen kampioenschap punten toegekend. Voor het ASSRK geldt dat
ingeschreven deelnemers verplicht een voorruit streamer moeten aanbrengen.

3.4

Kampioenschap deelnemers krijgen bij wedstrijden, die voor hun kampioenschap meetellen een gunstige
startpositie toegewezen. Hiervan kan echter door de organisator om veiligheidsredenen worden afgeweken.

4
4.1

MEETELLENDE RALLY'S
Vóór het begin van het kalenderjaar wijst het BSR de evenementen aan die meetellen voor de
kampioenschappen en maakt deze bekend door publicatie van de kampioenschap kalender op de website van
de KNAF, http://www.knaf.nl/rally.aspx

4.2

Indien een aangewezen evenement niet doorgaat, of op een andere dan de aangemelde datum wordt
gehouden, dan wel niet voldoet aan de voorwaarden van het SRR, kan het BSR besluiten een ander evenement
aan te wijzen als kampioenschapwedstrijd.

4.3

Aan een evenement dat voor de eerste maal door een nieuwe organisator georganiseerd wordt, zal nooit
direct een kampioenschap status toegekend worden.

5
5.1

PUNTENTOEKENNING
De puntentoekenning voor alle kampioenschappen gebeurt op basis van de plaats van de eerste bestuurders
in het algemeen klassement met weglaten van niet voor het kampioenschap ingeschreven equipes.

5.2

De puntentoekenning voor de divisie- en klasse kampioenschappen gebeurt op basis van de puntentoekenning
voor het ORNK, RNRK en ASSRK.

5.3

De punten voor de Nederlandse Kampioenschappen (zie art 1.1) en voor alle andere kampioenschappen (art
1.2 t/m 1.3) worden als volgt berekend:
plaats
1
2
3
4
5

punten
100
90
80
70
65
e

plaats
6
7
8
9
10

punten
60
55
50
45
40

plaats
11
12
13
14
15

punten
35
30
25
20
15

plaats
16
17
18
19
20

Lager dan de 24 plaats geklasseerde equipes krijgen 1 punt toegekend.

punten
12
10
8
6
5

plaats
21
22
23
24
25 ev

punten
4
3
2
1
1
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5.4

Indien in een voor het ONRK meetellend buitenlands evenement wordt gereden met het superrally systeem,
worden onafhankelijk van het gestelde in het bijzonder reglement of ASN reglement, de kampioenschap
punten bepaald conform de einduitslag waarin de deelnemers, die zijn her gestart onder superrally, zijn
opgenomen.

5.5

TOEPASSING VAN GEREDUCEERDE PUNTEN
n.v.t.

5.6

Indien voor een andere competitie (art 1.5) een afwijkende puntentoekenning geldt, zal dit in het aanvullend
reglement van deze competitie worden vermeld.

5.7

Algemeen Nederlands Rallykampioen
Algemeen Nederlands Rallykampioen wordt degene met het hoogst gemiddelde aantal punten uit de
algemene klassementen van de in de ONRK, RNRK en ASSRK meetellende wedstrijden (per deelnemer).
Om in aanmerking te komen voor de titel Algemeen Nederlands Rallykampioen moet de deelnemer minimaal
aan 5 van zijn aangewezen wedstrijden deelnemen.

6

MEETELLENDE RESULTATEN
De door een equipe behaalde kampioenschap punten worden bij elkaar opgeteld. Vóór het begin van het
kalenderjaar wijst het BSR het aantal evenementen aan die meetellen voor de kampioenschappen en de
eventuele schrapresultaten. Het BSR en maakt dit bekend door publicatie van de kampioenschap kalender op
de website van de KNAF, http://www.knaf.nl/rally.aspx .

7
7.1
7.2

EINDSTAND
Elke equipe die is ingeschreven zal in de eindstand van het kampioenschap worden opgenomen.
Winnaar is de equipe die de meeste punten heeft behaald., behalve bij de titel “Algemeen Nederlands
Rallykampioen”. Deze laatste wordt bepaald uit het hoogst aantal gemiddelde punten van de meetellende
wedstrijden per deelnemer, bepaald uit de algemene klassementen van het ORNK, RNRK en ASSRK per
wedstrijd.
Indien twee of meer equipes met een gelijk aantal punten eindigen, wordt hun volgorde als volgt bepaald: 1e: naar het aantal behaalde eerste plaatsen in de aparte klassementen
2e: naar het aantal behaalde tweede plaatsen in de aparte klassementen enz.
Als dit niet voldoende is voor een beslissing, dan zal het beste resultaat in het eerste evenement van het
betreffende kampioenschap, waar alle equipes zijn gestart de doorslag geven. Als een beslissing uitblijft,
wordt voor dat deel gekeken naar de eerstvolgende wedstrijd gekeken (enz.).

7.3

8

TUSSENSTANDEN
Na ontvangst van de uitslag van een meetellend evenement zal het DBSR de tussenstand in de betreffende
kampioenschappen publiceren op de website van de KNAF, http://www.knaf.nl/rally.aspx .

9

PRIJZEN
De KNAF stelt prijzen beschikbaar voor de algemene kampioenen, de divisiekampioenen en de
klassenkampioenen in alle betreffende kampioenschappen. De KNAF kan ook voor de als tweede en derde in
de algemene kampioenschappen geëindigde deelnemers prijzen beschikbaar stellen.

10

SLOTBEPALINGEN
Het BSR kan het reglement voor een kampioenschap wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen
worden van kracht na publicatie op de website van de KNAF, http://www.knaf.nl/rally.aspx .
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het BSR.
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Overzicht meetellende wedstrijden 2014

Open Nederlands Rally Kampioenschap:
Totaal 8 evenementen, waarvan 5 Nederlandse en 3 buitenlandse.
7 vooraf opgegeven wedstrijden tellen als klassering, 5 Nederlandse wedstrijden en 2 buitenlandse.
Opgegeven wedstrijden worden bekend gemaakt, behalve 1 door deelnemer vooraf aangegeven ‘geheime’
evenement.
Rallyclinic Nederlands Rally Kampioenschap:
Totaal 9 evenementen, waarvan 6 Nederlandse en 3 buitenlandse.
6 vooraf opgegeven wedstrijden tellen als klassering, waarvan minimaal 5 Nederlandse wedstrijden.
Opgegeven wedstrijden worden bekend gemaakt, behalve 1 door deelnemer vooraf aangegeven ‘geheime’
evenement.
Account Software Short Rally Kampioenschap:
Totaal 8 evenementen. 6 beste resultaten.
Algemeen Nederlands Rallykampioen:
Hoogste gemiddeld aantal wedstrijdpunten uit de algemene klassementen van ORNK, RNRK en ASSRK, voor de
meetellende wedstrijden per equipe. Alle deelnemers aan ONRK, RNRK en ASSRK doen automatisch mee.
ORNK en RNRK: de vooraf opgegeven wedstrijden
ASSRK: de beste resultaten
Minimaal 5 wedstrijden moeten resultaten hebben opgeleverd. Bij minder dan 5 wordt de equipe niet meegenomen
in de eindstand van de bepaling van Algemeen Nederlands Rallykampioen.

