
Iceland Hill Rally 2022
5. til 7. ágúst 2022



● 5. ágúst 2022 ~ 12km
● 6. ágúst 2022 ~ 290km
● 7. ágúst 2022 ~ 160km

● Keyrt eins og venjulegt rall (ferju- og sérleiðir)
● Tímakort og refsingar hefðbundnar
● Upplýsingar um leiðir birtar á keppendafundi degi fyrir keppni
● Engin leiðarskoðun og engar leiðarnótur leyfðar
● Ekki PF milli daga, aðeins milli leggja á degi tvö og þrjú
● Ætluð jeppum eins og sérreglur kveða á um

Stutt yfirlit yfir keppnina



● Skiptist í hluta og hver hluti í leggi
○ Þessi keppi: 

■ Þrír hlutar og fimm leggir
● Hver leggur skiptist í

○ Ferjuleið - farið er eftir öllum umferðarreglum
○ Sérleið - eiginleg keppnisleið með ótakmörkuðum hámarkshraða
○ Parc Fermé - þar sem bifreiðum er haldið án aðkomu keppenda í einhvern tíma

● Parc Fermé 
○ Lokuð geymsla fyrir bílana

Almennt um rallykeppnir (úr 30þús fetum)



…en hverju?

● Vegir sem notaðir eru þola takmarkaðan fjölda keppnisbíla
● Margir slæmir vegir og mikill hraði 
● Bann við notkun leiðarnóta komið til vegna þess að leiðarskoðun er bönnuð

○ Allir vita að “gamlar” leiðarnótur eru ekki öruggar
● Jafnar stöðu allra

○ Jú OK sumir hafa ekið þetta áður en margir ekki
● Upplýsingar um leiðir birtar á keppendafundi degi fyrir keppni
● Engin leiðarskoðun og engar leiðarnótur leyfðar



Keppnisbifreiðar

● Keppnisbifreiðar verða að vera samkvæmt:
○ AKÍS - Reglur fyrir Jeppaflokk
○ FIA - T1, T2, T3 og T4
○ Motorsport UK - Samkvæmt reglum og sérreglum fyrir Cross Country Rallies
○ French Federation of Automobile Sport - Samkvæmt reglum og sérreglum fyrir “tout-terrain”

● Tengill á samþykkt buggy ökutæki
● Við heimasmíð þarf að hafa í huga:

○ Hjálmar, stólar, galli (fatnaður), öryggisbelti til samræmis við það sem er í rally
○ Slökkvitæki
○ Öryggisbúr

● Löglegar á vegum og tryggðar

https://www.fia.com/sites/default/files/fia_list_of_t4_reference_vehicles_03062021.pdf


Leiðarbók

● Hefðbundin leiðarbók mæld með 10m nákvæmni
● Lýst er gatnamótum/stefnubreytingum á ferjuleiðum
● Lýst er hættum og gatnamótum á sérleiðum
● Hættur eru yfirleitt sýndar sem !, !! eða !!! og nánari 

lýsing á hættu er rituð í INFORMATION dálkinn
● Túlkun upphrópunarmerkjanna er:

○ ! - framundan er eitthvað sem gæti verið mér sárt og bílnum 
þannig að eitthvað gæti skemmst

○ !! - líklega skemmi ég bílinn og ég meiðist nokkuð ef ég hægi 
ekki á mér

○ !!! - ég skemmi bílinn örugglega og ég gæti slasast alvarlega 
ef ég hægi ekki á mér



Tímataka

● Notast verður við GPS tímatökukerfi
○ Tímaverðir verða við tímavarðstöð í upphafi sérleiða
○ Starfsmenn eru við lok sérleiða til að gæta að lokunum

Keppendur stöðva við STOP merki í stutta stund
● Tímaverðir við

○ upphaf og lok leggja skrá tíma í tímakort keppenda
○ upphaf sérleiða skrá hjá sér komu á tímavarðstöð og brottför inná sérleið

● Starfsmenn við
○ enda sérleiða skrá handvirkt hjá sér þegar komið er gegnum endamark - til vonar og vara

og skrá einnig hvort að keppendur stöðvi við STOP merkið eða ekki
● Allir á réttum tíma og einfalt 😊



Sérleið frá upphafi til enda…

● Gul klukka er upphaf tímavarðstöðvar og eftir hana má aðeins fara í keppnisátt
● Þú getur verið allt að eina mínútu milli gulu og rauðu klukkunnar
● Komutími á tímavarðstöð er skráður þegar farið er framhjá rauðu klukkunni
● Tíminn frá rauðu klukkunni að svarta fánanum (upphafi sérleiðar) er gefinn upp á 

tímakortinu, en yfirleitt er hann 3 mínútur
● Þú getur ekki tekið framúr á leiðinni frá rauðu klukkunni að svarta fánanum, 

nema þá næsta manni á undan og með hans samþykki
● Framúrakstur á tímavarðstöðinni, utan ofangreinds, er þjófstart
● Þú verður að stöðva hjá STOP merkinu við enda sérleiðar

Tímavarðstöð Endir sérleiðarSérleið Ferjuleið



Tímakort

● COVID leiddi til breytinga úr 
tímabók í tímakort sem

○ er aðeins í keppnisbíl
○ tímavörður skráir á aðeins í við 

upphaf og enda leggjar
● Litakóðar lína tímakorts:

○ Rautt - Tímaverðir skrifa
○ Grænt - Upplýsingar
○ Hvítt - Áhöfn skrifar



Endurkoma í keppni (sjá kafla 14 í sérreglum)

● Keppnistækjum er heimilt að koma aftur í keppni detti þeir út
● Skilyrðin fyrir endurkomu eru:

○ Tilkynna verður tengilið keppenda um endurkomuna
○ Öryggisfulltrúi/skoðunarmaður verður að samþykkja endurkomuna

● Geta komið við fyrsta tækifæri - ekki bara á milli leggja
● Refsing er 30 sek ofan á versta tíma á sérleið

○ Keppandi dettur út og missir af sérleið þar sem versti tími er 12:25
Tími gefinn fyrir sérleiðina er 12:55

● Til að telja til úrslita verða endurkomukeppendur að
○ Hafa lokið að minnsta kosti 50% af heildarlengd keppninnar
○ Komist gegnum endamark síðustu sérleiðar fyrir eigin afli



Gisting

● Á höfuðborgarsvæðinu:
○ Hótel Hraun, Reykjavíkurvegi 72, 220 Hafnarfjörður
○ https://hotelhraun.is/
○ Bóka sjálfur með kóða: rally22

● Laugardag / sunnudag
○ Hálendismiðstöðin Hrauneyjar, Sprengisandsleið, 851 Hella
○ https://www.thehighlandcenter.is/
○ Bókun verður að fara í gegnum skipuleggjendur

● Verðlaunaafhending
○ Hótel Hraun: 7. ágúst 2022 kl: 19:30



Spurningar ?


