Sectie Historische Rallysport

RIJDERS LICENTIES HISTORISCHE RALLYSPORT
Goedgekeurd door de KNAF onder nummer: 0450.18.061, datum 13 maart. 2018.

11.8.1
Rallypas
De “Rallypas” is uitsluitend geldig voor deelname aan alle door de KNAF geautoriseerde
Historische Regularity rally’s, waarbij de gemiddelde snelheid de 50 km/uur niet te boven
gaat. De Rallypas is slechts geldig voor één evenement waarvan de naam en
wedstrijddatum op de pas is aangegeven. De Rallypas wordt uitsluitend verstrekt tijdens
de documentencontrole van het betreffende evenement. De minimum leeftijd van de
navigator mag 16 jaar zijn.
11.8.2
Historic Clublicentie Rijder
Bij de “Historic Clublicentie Rijder” is het afhankelijk van de soort historische rally welke
criteria er voor afgifte zijn. Voor Historische Regularity rally’s die op de KNAF
sportkalender staan dient de aanvrager:
- het door de KNAF vervaardigd aanvraagformulier, inclusief de ‘eigen gezondheidsverklaring’, in te vullen en te ondertekenen;
- naar oordeel van het BSHR over voldoende reglementskennis en
rijvaardigheid te beschikken. De aanvrager dient dit aan te tonen door middel van
resultaten uit voorgaande evenementen.
- de navigator een minimum leeftijd hebben van 16 jaar.
De wettelijke vertegenwoordiger van de licentie aanvrager die de leeftijd van 18 jaar nog niet
heeft bereikt, dient de licentieaanvraag mede te ondertekenen.

Voor Historic Regularity Rally’s wordt er als klasse op de licentie: ONLY
REGULARITY vermeld.
Voor deelname aan Historische Legend rally’s die op de KNAF sportkalender staan,
dient de rijder als aanvulling op de bovenstaande eisen:
- het door de KNAF vervaardigde aanvraagformulier in te vullen en te
ondertekenen;
- een medische keuring met goed gevolg hebben ondergaan;
- met goedgevolg een door het BSHR erkende praktijkopleiding gevolgd hebben, of;
- naar het oordeel van het BSHR over voldoende, aantoonbare, rijervaring en
reglementskennis hebben. De aanvrager dient dit aan te tonen door middel van
resultaten uit voorgaande evenementen.
Voor Historic Legend Rally’s wordt er als klasse op de licentie: REGULARITY / LEGEND
vermeld.
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11.8.3
Historic Clublicentie Navigator
Bij de “Historic Clublicentie Navigator” is het afhankelijk van de soort historische rally
welke criteria er voor afgifte zijn. Voor Historische Regularity rally’s die op de KNAF
sportkalender staan dient de aanvrager:
- het door de KNAF vervaardigd aanvraagformulier, inclusief de ‘eigen gezondheidsverklaring’, in te vullen en te ondertekenen;
- naar oordeel van het BSHR over voldoende reglementskennis te beschikken. De
aanvrager dient dit aan te tonen door middel van resultaten uit voorgaande
evenementen.
- de navigator een minimum leeftijd hebben van 16 jaar.
De wettelijke vertegenwoordiger van de licentie aanvrager die de leeftijd van 18 jaar nog niet
heeft bereikt, dient de licentieaanvraag mede te ondertekenen.

Voor Historic Regularity Rally’s wordt er als klasse op de licentie: ONLY
REGULARITY vermeld.
Voor deelname aan Historische Legend rally’s die op de KNAF sportkalender staan,
dient te rijder als aanvulling op de bovenstaande eisen:
- het door de KNAF vervaardigde aanvraagformulier in te vullen en te
ondertekenen;
- een medische keuring met goed gevolg hebben ondergaan;
- met goedgevolg een BSR rally theorie (cursus) examen te hebben afgelegd op
Aspirant rally niveau om zo aan te tonen richting BSHR over voldoende
reglementskennis te beschikken, of;
- naar het oordeel van het BSHR over voldoende, aantoonbare reglementskennis te
beschikken. De aanvrager dient dit aan te tonen door middel van resultaten uit
voorgaande evenementen.
Voor Historic Legend Rally’s staat er geen klasse restrictie op de licentie staan.

11.8.4

Historic EU Rallylicentie Rijder / Navigator
Voor het verkrijgen van een Historic EU Rallylicentie rijder/navigator is aantoonbaar
ervaring nodig in de historische rallysport als respectievelijk rijder of navigator. Voor
ophoging van Historic Rallypas / Club licentie naar Historic EU licentie is toestemming
van het BSHR nodig. Aanvragen kunnen schriftelijk ingediend worden via
BSHR@KNAF.nl.
De “Historic EU Rallylicentie” is geldig voor deelname aan alle Nederlandse
en buitenlandse Historische rally’s die vermeld worden op de nationale sportkalender
van de lidstaten van de Europese Unie (en door de FIA gelijk gestelde landen).
Rijders met de klasse vermelding REGULARITY ONLY op de licentie mogen dus alleen
starten in Regularity rally’s. Historic EU licenties geldig voor Legend / Historic rally’s
hebben geen klasse restrictie op de licentie staan.
Voor de Historic EU Rallylicentie geldt in alle gevallen dat de aanvrager:
- een minimum leeftijd hebben van 18 jaar;
- het door de KNAF vervaardigde aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen;
- een medische keuring met goed gevolg hebben ondergaan;
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11.8.5

Historic Full International Rallylicentie
Voor het verkrijgen van een Historic Full International Rallylicentie is aantoonbaar
ervaring nodig in de historische rallysport als respectievelijk rijder of navigator. Voor
ophoging van Historic Club of EU licentie naar Historic Full International licentie is
toestemming van het BSHR nodig. Aanvragen kunnen schriftelijk ingediend worden via
BSHR@KNAF.nl. Is de eerste aanvraag voor een full international licentie in 2018 zal de
aanvrager altijd met goedgevolg een door het BSHR erkende praktijkopleiding gevolgd
hebben of naar het oordeel van het BSHR over voldoende, aantoonbare, rijervaring en
reglementskennis moeten beschikken.
De “Historic EU Rallylicentie” is geldig voor deelname aan:
- Alle Nederlandse en buitenlandse Historische rally’s die vermeld worden op de
nationale sportkalender van de lidstaten van de Europese Unie (en door de FIA gelijk
gestelde landen).
- Alle internationale Historische rally’s die op de internationale FIA Sportkalender
staan.
Voor de Historic Full International Rallylicentie geldt in alle gevallen dat de aanvrager:
- een minimum leeftijd hebben van 18 jaar;
- het door de KNAF vervaardigde aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen;
- een medische keuring met goed gevolg hebben ondergaan;
- Bij eerste aanvraag en vervolgens om het jaar een ECG aanleveren voor licentie afgifte.
Is de aanvrager onder de 45 jaar oud op moment van afgifte licentie, dient hij een rust
ECG aan te leveren. Is de aanvraag 45 jaar of ouder dient hij een inspannings ECG aan
te leveren voor licentie afgifte.
De in 11.8.2 tot en met 11.8.5 genoemde licenties worden uitgegeven tijdens de “KNAF
Licentiedagen” of kunnen aangevraagd worden bij het Federatiebureau.
De kosten van de verschillende licenties zijn:
11.8.1 Historic Rallypas
11.8.2 Historic Regularity Clublicentie
11.8.3 Historic Legend Clublicentie
11.8.4 Historic EU Rallylicentie
11.8.5 International Historic Rallylicentie
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25,00 (per evenement)
105,00 (per jaar)
105,00 (per jaar)
170,00 (per jaar)
255,00 (per jaar)
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