
Noter: Klasseinddelingerne,  som den har været i sæson 2017, 2018 og 2019.

Turist- og mærkeklasser har været oprettet i enkeltstående løb.

KLASSEINDDELING I HISTORISK REGULARITY RALLY

med fri udstyr

Ekspertklassen

med fri udstyr

Åbne klasse

med fri udstyr

Turist- & mærkeklassse

u/sekundetaper m.v.

Sportsklassen

med fri udstyr

Touringklassen

med fri udstyr

Begynderklassen
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_  _  _  _  _  _

_  _  _  _  _  _

Noter: Turistklassen er beregnet til deltagere, som blot vil ud og køre en tur, hygge

sig med ligesindende og ingen eller kun meget begrænset konkurrence.

Vi forestiller os, at de skal være fremme ved samlingsstedet til et bestemt

tidspunkt så de kan deltage i fællesspisningen og præmieuddeling m.v.

Sportsklassen

Turistklasssen

u/sekundetaper m.v.

med fri udstyr

Touringklassen

med fri udstyr

Begynderklassen

med fri udstyr
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Ekspertklassen Åbne klasse

med fri udstyr med fri udstyr
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_  _  _  _  _  _

_  _  _  _  _  _

Noter: Der har siden sportens implementering i DASU regi været utallige diskussioner

om mere eller mindre orientering i løbene uden egentlig konklusion.

Det er tanken, at der i de markerede klasse indlægges mere orientering på

pålidelighedsdelen i løbene.

Sportsklassen

med fri udstyr

Touringklassen

med fri udstyr

Begynderklassen Turistklasssen

med fri udstyr u/sekundetaper m.v.

med fri udstyr med fri udstyr
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Ekspertklassen Eliteklassen Åbne klasse

med fri udstyr
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_  _  _  _  _  _

_  _  _  _  _  _

Noter: Den nuværende ekspertklasse opdeles i et antalklasser med udgangspunkt

i bilens første registreringsdato.

med fri udstyr

Begynderklassen Turistklasssen

med fri udstyr u/sekundetaper m.v.

Åbne klasse

med fri udstyr

Sportsklassen

med fri udstyr

Touringklassen

Årgang 19XX-1970 Årgang 1971-1980 Årgang 1981-1990

med fri udstyr med fri udstyr med fri udstyr
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