Aarhus Automobil Sport
Regler for klubmesterskaberne i Klubrally 2017
Dette regelsæt – fastsat af klubbens rallyudvalg - anvendes ved afholdelse af AAS’s
klubmesterskaber.
Reglerne er udformet med henblik på afholdelse af interne klubmesterskaber, hvor alle
kan deltage på lige vilkår, uanset erfaring og biltype.
1. Krav
For at opnå point skal man skal have licens i AAS. Der tildeles point efter samme skala
som ved et JFM løb, og der skal deltage andre med AAS-licens i samme løb indenfor
samme klubmesterskabskategori.
Per afdeling har alle en chance som 1.kører og en chance som 2. kører for at deltage.
2. Tællende
Alle klubrallyer jævnfør den offentliggjorte kalender er tællende, punkt 1 skal dog være
opfyldt. En deltager kan medregne 4 resultater.
Et mesterskab for 1. kørere og et for 2. kørere.
Der afvikles 2 mesterskaber et for 1. kørere og et for 2. kørere.
Tidstillæg
Man tildeles tidstillæg efter hvilken JFM-klasse bilen og mandskabet hører hjemme i:

Kl. 1
Kl. 2
Kl. 3
Kl. 4
Kl. 5
Kl. 6
Kl. 7

”Gadebil” – for begyndere, D/R3/C1-licens i max. 2 år
Alle licenser, ”standard biler”, alle ccm, klassede dæk
Alle licenser, ”standard biler”, alle ccm, frie dæk
Alle licenser, rallybiler, klassede dæk, 0-1600 ccm
Alle licenser, rallybiler, frie dæk, 0-1600 ccm
Alle licenser, rallybiler, klassede dæk, over 1600 ccm
Alle licenser, rallybiler, frie dæk, over 1600 ccm

Tidstillæg
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%

Det samlede tidstillæg gives til den samlede prøvetid excl. evt. straffe. Der foretages
almindelig afrunding af beregningen.
Mesterskabspoint
Følgende skala anvendes: 20-15-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
Der gives dobbelt point i det sidste løb.

Kalender


7/5 - Hosbond Klubrally/ HAK



5/6 - AAS Klubrally 1



5/8 - Jysk/Fynsk Fejde & Hold JFM/ LOMS



27/8 - Morsø Klubrally/ MMS



24/9 - AM Auto Klubrally/ RAS



8/10 - AAS Klubrally 2

Klubmesterne
Klubmesterne kåres ved klubbens årlige klubfest i januar. Hvis en klubmester uden
væsentlig grund ikke møder til klubfesten trækkes 10 point fra start i næste års
mesterskab.

