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    Sectie  Historische Rally’s 

STANDAARD REGLEMENT 

LICENTIES HISTORISCHE RALLYSPORT 

 
 

Gecontroleerd en goedgekeurd KNAF onder Permitnummer: 0450.22.070, datum: 20 februari 2022 

 
Dit Reglement is van kracht vanaf: 1 januari 2022.  

Over elk geval waarin dit Reglement niet voorziet zal het BSHR een beslissing nemen. 

 

11.7.1 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, waarbij 

incidenteel op de verbindingsroutes rekening moet worden gehouden met de ter plaatse geldende 
maximumsnelheid en mogelijk verkeer hinderende situaties. De Rallypas is slechts geldig voor één 

evenement waarvan de naam en wedstrijddatum op de pas is aangegeven.  
 

De Rallypas kan worden aangevraagd via Mijn KNAF, ook nog op de dag van de start van het 

evenement.  

Voorwaarden:  

- Navigator: minimaal 15 jaar. De wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige licentie 

aanvrager dient een Ouder-Kind licentie aan te vragen via Mijn KNAF. 

 

- Rijder: minimaal 18 jaar en beschikken over een geldig rijbewijs. 

De wettelijke vertegenwoordiger van de licentie aanvrager die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft 

bereikt, dient de licentieaanvraag mede te ondertekenen. 

11.7.2 EU HISTORIC REGULARITY RALLY 

Met een “EU Historic Regularity Rally” kan worden deelgenomen aan historische 

Regularity/regelmatigheid/sollzeit rally’s die voorkomen op de KNAF wedstrijdkalender of op een 

andere Europese FIA erkende ASN. De gemiddelde maximale snelheid is 50 km/uur waarbij 
incidenteel op de verbindingsroutes rekening moet worden gehouden met de ter plaatse geldende 

maximumsnelheid. 

Voorwaarden: 

-  Navigator: minimaal 15 jaar. De wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige licentie 

aanvrager dient een Ouder-Kind licentie aan te vragen via Mijn KNAF. 

De wettelijke vertegenwoordiger van de licentie aanvrager die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft 

bereikt, dient de licentieaanvraag mede te ondertekenen. 

- Rijder: minimaal 18 jaar en beschikken over een geldig rijbewijs. 

- Deel A van het KNAF medisch keuringsformulier ingevuld en ingediend via Mijn KNAF. 

- Minimaal 2 evenementen uitgereden met een Rallypas. 
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11.7.3 HISTORIC RALLY INTERNATIONAL D-ROADS  

Met een “Historic Rally International D-Roads” kan worden deelgenomen aan Historische 

Regularity/regelmatigheid/sollzeit rally’s én snelheidswedstrijden die voorkomen op de KNAF 

wedstrijdkalender of een nationale wedstrijdkalender van een ASN die aangesloten is bij de FIA. 

De internationale licentie met aantekening “Regularity” is uitsluitend te gebruiken bij Regularity 

evenementen en niet bij een snelheidswedstrijden. 

Voorwaarden licentie voor Regularity’s:  

- Navigator: minimaal 15 jaar. De wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige licentie 

aanvrager dient een Ouder-Kind licentie aan te vragen via Mijn KNAF. 

 
De wettelijke vertegenwoordiger van de licentie aanvrager die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft 

bereikt, dient de licentieaanvraag mede te ondertekenen. 

- Rijder: minimaal 18 jaar en beschikken over een geldig rijbewijs. 

- Volledige medische keuring inclusief ECG (hartfilmpje), ingevuld en ingediend via Mijn KNAF. 

- Bij eerste aanvraag: FIA E-learning safety verplicht.  

- Minimaal 5 evenementen uitgereden met een EU Historic Regularity Rally licentie.  

Voorwaarden licentie voor Snelheidswedstrijden:  

- Navigator: minimaal 16 jaar. De wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige licentie 

aanvrager dient een Ouder-Kind licentie aan te vragen via Mijn KNAF. 

 
De wettelijke vertegenwoordiger van de licentie aanvrager die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft 

bereikt, dient de licentieaanvraag mede te ondertekenen. 

- Rijder: minimaal 18 jaar en beschikken over een geldig rijbewijs. 
 

- Volledige medische keuring inclusief ECG (hartfilmpje), ingevuld en ingediend via Mijn KNAF. 

- Bij eerste aanvraag: FIA e-learning safety verplicht.  

- Minimaal 5 wedstrijden uitgereden met een EU Historic Regularity Rally licentie en met goed 

gevolg de rallycursus met examen hebben afgelegd; 

OF 

- Minimaal 5 wedstrijden uitgereden met een Internationaal E Autocross/Rallycross en met goed 

gevolg de rallycursus met examen hebben afgelegd; 

OF 

- Minimaal 5 wedstrijden uitgereden met een Rally EU licentie. 

 


