Evenement Registratie
Bewijs (ERB)
Minimum leeftijd

RALLY

Voorwaarden / soort licentie

Niet van toepassing
Toegestaan voor:

Aspirant

Club

EU/nationaal

Internationaal Rally(450)

Internationaal C

Internationaal C Junior

Internationaal C Restricted

Internationaal C Senior

Internationaal B

Internationaal A

Rijder vanaf 18 jaar.
Rijder vanaf 18 jaar.
Rijder vanaf 18 jaar.
Rijder vanaf 18 jaar
Navigator vanaf 16 jaar.
Navigator vanaf 16 jaar.
Navigator vanaf 18 jaar.
Rijder dient in het bezit te zijn van Rijder dient in het bezit te zijn van Rijder en Navigator dienen in het bezit Rijder dient in het bezit te zijn van
geldig rijbewijs.
geldig rijbewijs.
te zijn van geldig rijbewijs.
geldig rijbewijs.
De rijder dient in het bezit zijn van
De rijder dient in het bezit zijn
De rijder dient in het bezit zijn van
een geldige Rally EU/Nationale
De rijder dient bij een KNAF‐erkende van een geldige Rally Aspirant
een geldige Rally Club Licentie
Licentie Rijder(440) of een Rally
rallyschool een rallycursus te hebben Licentie Rijder(410) en in het
Rijder(430) en in het lopende‐ en/of
EU/Nationale Licentie Navigator
gevolgd en geslaagd te zijn voor het lopende jaar gestart en gefinisht voorgaaande jaar gestart te zijn in 3
(435) en in het lopende en/of
KNAF praktijk‐ en theorie examen. te zijn in 1 rally of 2 shortrally's in rally of 6 shortrally's in Nederland,
voorgaaande jaar gestart en
en/of een combinatie hiervan.
Nederland
gefinishd te zijn in zijn in tenminste
2 nationale rally’s in de lidstaten
van de Europese Unie.
De navigator dient in het bezit
De navigator dient in het bezit zijn
Met een EU/Nationale licentie
van een geldige Rally Club Licentie
zijn van een geldige Rally
Navigator(435) slechts met
Een navigator dient geslaagd te zijn Aspirant Licentie Navigator(400)
Navigator(420) en in het lopende‐
goedkeuring van het BSR.
voor het KNAF theorie examen.
en in het lopende jaar gestart en en/of voorgaaande jaar gestart te zijn
gefinisht te zijn in 1 rally of 2 in 3 rally of 6 shortrally's in Nederland,
shortrally's in Nederland
en/of een combinatie hiervan.
De Rally EU/Nationale Licentie
Rijder/Navigator is geldig voor
De Rally Aspirant Licentie
De Rally Club licentie
deelname, als rijder of navigator, aan
Rijder/Navigator is uitsluitend geldig Rijder/Navigator is uitsluitend
alle rally’s en short‐rally’s in Nederland
voor deelname, als rijder of
geldig voor deelname, als rijder of
en aan uitsluitend nationale rally’s en
navigator aan rally’s en short‐rally’s
navigator aan rally’s en
short‐rally’s in de lidstaten van de
in Nederland.
shortrally's in Nederland.
Europese Unie.

De Rally Full International is geldig als rijder
en navigator voor deelname aan alle rally’s
en short‐rally’s in Nederland, aan die
nationale rally’s en short‐rally’s in de
lidstaten van de Europese Unie en aan alle
internationale rally’s in het buitenland die
op de internationale FIA autosportkalender
voorkomen.

Voor deelname met een Rally
Aspirant Licentie Rijder/Navigator
geldt dat alleen in de klasse RC3,
RC4, RC5 en NRC3, NRC4 en NRC5
gestart mag worden.
(SRR artikel 12.5.1)
Medische keuring verplicht

Ja

Ja

Ja

ECG nodig?

Nee

Nee

Nee

Degradatieregeling

Ja,
Ja.
Tot 45 jaar 1x per 2 jaar een Rust
ECG.
Vanaf 45
jaar een inspannigs ECG.

4 jaar aansluitend niet actief
4 jaar aansluitend niet actief
deelgenomen aan rally’s en/of short‐
4 jaar aansluitend niet actief
deelgenomen aan Internationale
rally’s in Nederland, degradatie naar
deelgenomen aan rally’s en short‐
4 jaar aansluitend niet actief
rally's in het buitenland die op de
Rally Aspirant Rijder of Rally Aspirant deelgenomen aan rally’s en/of
rally’s in Nederland en/of aan
FIA autosportkalender
Navigator. Deze licenties vervallen
short‐rally’s in Nederland,
uitsluitend nationale rally’s en short‐
voorkomen,en/of niet
degradatie naar Rally Aspirant
rally’s in lidstaten van de Europese
nimmer.
deelgenomen aqan rally's in de
Het BSR kan bepalen dat de
Rijder of Rally Aspirant Navigator. Unie,
degradatie naar
lidstaten van de EU en in
aanvrager een KNAF theorie
Rally Club Licentie Rijder of Rally Club
Nederland,
rallyexamen met goed gevolg dient
Licentie Navigator
degradatie naar EU/Nationale
af te leggen.
Licentie Rijder (430)

Ja

Ja, 1 x in 2 jaar. Rust ECG tot 45 jaar, Inspannings ECG vanaf 45 jaar

4 jaar aansluitend niet actief deelgenomen aan internationale rally’s in het buitenland die op de internationale FIA autosportkalender voorkomen, en/of niet deelgenomen aan rally’s en short‐rally’s in de lidstaten van de
Europese Unie en in Nederland, degradatie naar Rally EU/Nationale Licentie Rijder.

