
ADENDUM & AMANDEMEN 

NOMOR: 1/PR&SR/ADM-AMD/Xll/2021 
TANGGAL : 3 DESEMBER 2021 

JUMLAH HALAMAN : 2 (DUA) HALAMAN 
pada 

PERATURAN RALLY DAN SPRINT RALLY IMI 2021 

Berdasarkan : 1. AD & ART IMI 
2. PNOKB IMI 2021
3. Rekomendasi WKU Olahraga Mobil

Perubahan pada Pasal 45 Halaman 52, 
45 RE-START SETELAH BERHENTI 
45.1 UMUM 

45.1.1 Peserta yang berhenti di satu SS atau tidak menyelesaikan Section dapat kembali 
melanjutkan Rally. Restart pada SS berikutnya disebut Restart SS dan Restart pada Section 
berikutnya disebut Restart Section. 

menjadi: 

45.1.1 Peserta yang berhenti pada satu SS atau yang telah gaga! untuk menyelesaikan rally 
pada suatu section dapat mengikuti kembali rally pada start section berikutnya atau Restart 
Section dengan syarat kendaraannya harus masuk atau melapor pada TC pare ferme 
regrouping in, paling lambat 60 (enam puluh menit) setelah waktu resmi/ jadwal peserta 
pertama Start Regroup atau start section berikutnya. 
45.1.2 tetap sesuai 
45.1.3 tetap sesuai 
45.1.4 tetap sesuai 
45.1.5 tetap sesuai 
45.1.6 tetap sesuai 
45.1. 7 tetap sesuai 
45.1.8 tetap sesuai 

45.2 HUKUMAN WAKTU 

Untuk peserta yang restart akan dikenakan hukuman waktu Perhitungan waktu SS atau hukuman 
waktu adalah sebagai berikut: 
45.2.1 RALLY, prosedur dan hukuman waktu pada Restart SS atau Restart Section adalah 
sebagai berikut : 
45.1.1.1 Peserta yang tidak menyelesaikan/menjalani SS, hukuman waktu peserta tersebut 
adalah waktu tempuh peserta lain yang tercepat di kelasnya ditambah 3 menit 

menjadi: 

· , 

Untuk pesert,a yang _Restart akan dikenakan hukuman waktu. Perhitungan waktu tempuh SS atau 
hukuman wal<tu adalah sebagai berikut: 
45.2.1 RALLY, prosedur dan hukuman waktu pada Restart Section adalah sebagai berikut : 
45.2.1.1 Peserta yang tidak menyelesaikan satu section, hukuman waktu peserta tersebut adalah 
kehilangan Time Control 2 menit 30 detik ditambah Waktu tempuh SS untuk setiap kehilangan 
SS. 
Waktu tempuh SS (yang kehilangan) dihitung sebagai berikut: Waku tempuh SS peserta yang 
tercepat di kelasnya ditambah 3 menit 




