Mini Rally Syd
Turneringsregler 2017
1. Deltagere
Alle med gyldig licens til deltagelse i
minirally, fra alle klubber i hele landet
eller fra udlandet, kan deltage.

2. Turneringspoint og
beregning af slutstilling
Pointtildelingen sker på følgende
måde:
20- 15- 12- 10- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1
point for placeringen i de enkelte
klasser.
2.1 Tællende løb
Alle løb ifølge nedenstående
løbskalender er tællende til
turneringen.
2.2 Årets vindere
På grundlag af de opnåede resultater
udpeger turneringsledelsen snarest
muligt efter sidste mesterskabsafdeling
årets vindere.
Som vinder kåres den 1. kører, der
opnår flest point og den 2. kører, der
sammen med den pågældende 1.
kører har opnået flest point.
I tilfælde af pointlighed mellem flere 2.
kørere anvendes nedenstående punkt
2.3's tre første punkter.
Ved fortsat pointlighed overlades det til
1. køreren at afgøre med hvilken 2.
kører, placeringen i turneringen sker.

2.3 Pointlighed
Såfremt to eller flere mandskaber har
opnået samme antal point i de
tællende konkurrencer, er det
mandskab bedst, som først opfylder
nedenstående krav i den nævnte
rækkefølge:
• Flest førstepladser i de tællende
konkurrencer,
• Flest andenpladser i de
tællende konkurrencer,
• Flest tredjepladser i de tællende
konkurrencer,
• Bedste samlede resultat (i
minutter og sekunder) i de
tællende konkurrencer, de
pågældende mandskaber
sammen har gennemført,
• Den bedste placering i den
sidste af de udvalgte
konkurrencer, de pågældende·
mandskaber sammen har
gennemført.
2.4 Point til løbsledelse
Deltagere i turneringen, som også er
medlemmer af en løbsledelse, kan få
tildelt point svarende til en 3. plads i ét
løb pr. sæson. Den pågældende
deltager skal være listet i løbets
tillægsregler under løbsledelsen, eller
senest i løbets slutinstruktion 1, for at
opnå disse point i løbet.
2.5 Præmiering af turneringsresultat
Ved afslutningen af sæsonen uddeler
turneringsledelsen i MRS medaljer til
nr. 1, 2 og 3 i hver mesterskabsklasse.
2.6 Offentliggørelse af resultater
Resultater fra de enkelte løb, samt
stillinger i turneringen offentliggøres på
turneringens hjemmeside
www.minirallysyd.dk
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3. Klasser
3.1 Klasseinddeling
1. Gruppe E og N – 0-1600 ccm,
R1, Volvo Original iflg. VOC
reglement, Micro Rally Cup.
2. Gruppe E og N – over 1600 ccm
(Ej N4)
3. Gruppe A, DK, Kit- og
Maxivarianter – 0-1400 ccm
4. Gruppe A, DK, Kit- og
Maxivarianter, S1600, R2, R2
National – 1401-1600 ccm
5. Gruppe A, DK, Kit- og
Maxivarianter, R3 – over 1600
ccm
6. Super 2000, N4, A 4WD(ej
WRC), R4, R5, R-GT int. og
RGT nat.
7. Historiske klasser 0-1600 ccm
iflg. FIA app. K
8. Historiske klasser over 1600
ccm iflg. FIA app. K
9. Klassisk Rally Bil – KRB – alle
ccm.

Udenlandske deltageres biler
indplaceres i ovenstående klasser efter
turneringsledelsens skøn.

3.2 Sikkerhed
Sikkerhedsmæssigt skal alle deltagere
og deres biler overholde DASU
reglement 253, reglement 2.1 tillæg 10
samt rallysportens cirkulære.

4. Afvikling
4.1 Afvikling generelt
Afviklingen følger relevante punkter i
reglement 1, 2, 3 (Minirally) samt disse
turneringsregler og efterfølgende
tillægsregler i hvert Mini Rally.

5. Løbskalender 2017
15. april

Cimbern Rallye

Süderbrarup MSFI

10. juni

Anderup El Rally

Ebberup

KDAK/Fyn

25. august

Sydjysk Rally

Vejle

GMK

7. oktober

Midtjysk Rally

Ikast

IMK

