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 Reglements 

punkt der bør ændres 

Hvilket Reglement nr. : 
Sportsligt 

Hvilket Pkt.  

3.7 Point 

Side : 

4 

Evt. nuværende tekst : 
Indledende heat: 12, 11, 10 osv. 

A-Finale: 20, 17, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8 point 

B-Finale: Nummer 1+2 rykker op i A-finalen. Nummer 3 får 7 point, nummer 4 får 

6, nummer 5 får 5, nummer 6 får 4, nummer 7 får 3, nummer 8 får 2, nummer 9 

får 1 point. 

Stopper en kørers motor i et indledende heat / finaleheat, er køreren at betragte 

som udgået af pågældende heat. I 650ccm og Xtreme betragtes køreren ikke som 

udgået, hvis han kan starte motoren uden at forlade førersædet. Forlader en kører 

førersædet i karten i et indledende heat / finaleheat efter starten er gået, er køreren 

ligeledes at betragte som udgået af pågældende heat. 

Udgåede deltagere i indledende heat tildeles 0 point. 

Placering af udgåede deltagere i finaler afgøres ud fra deltagerens kvalifikation til 

finalen og tildeles point derefter. 

Udelukkede og ikke startende deltagere i heat/finaler tildeles 0 point. 

Point indkørt i indledende heats og finale på dagen sammenlægges i DASUmesterskab. 

Præmiering på løbsdagen sker ud fra finaleresultatet. 

Til afgørelse af indbyrdes placering ved pointlighed i det samlede mesterskab er 

flest 1., 2., 3. pladser osv. i alle afdelinger afgørende. Ved fortsat pointlighed er 

resultatet fra finaleløbet afgørende. 

Bør ændres til: 
Indledende heat: 12, 11, 10 osv. 

A-Finale: 20, 17, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8 point 

B-Finale: Nummer 1+2 rykker op i A-finalen. Nummer 3 får 7 point, nummer 4 får 

6, nummer 5 får 5, nummer 6 får 4, nummer 7 får 3, nummer 8 får 2, nummer 9 

får 1 point. 

Stopper en kørers motor i et indledende heat / finaleheat, er køreren at betragte 

som udgået af pågældende heat. I 650ccm og Xtreme betragtes køreren ikke som 

udgået, hvis han kan starte motoren uden at forlade førersædet. Forlader en kører 

førersædet i karten i et indledende heat / finaleheat efter starten er gået, er køreren 

ligeledes at betragte som udgået af pågældende heat. 

Udgåede deltagere i indledende heats tildeles 0 point. 

Udelukkede og ikke startende deltagere i heat/finaler tildeles 0 point. 

Udgåede deltagere i finalen tildeles point som sidst placeret,  

men før evt. udelukkede deltagere.  

Hvis to eller flere deltagere udgår i finalen, bliver de placeret  

i forhold til antal kørte omgange/distance.  

Point indkørt i indledende heats og finale på dagen sammenlægges i DASUmesterskab. 

Præmiering på løbsdagen sker ud fra finaleresultatet. 

Til afgørelse af indbyrdes placering ved pointlighed i det samlede mesterskab er 

flest 1., 2., 3. pladser osv. i alle afdelinger afgørende. Ved fortsat pointlighed er 

resultatet fra finaleløbet afgørende. 
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