
Klubmesterskab. 21/05 2022

Tillægsregler for klubmesterskab 2022  

På Ørnedalsbanen. 

Arrangør: 

FSAS - Frederikshavn-Sæby Auto Sport. 

Løbsledelse: 

Camilla Lindbøg Hansen. 

Tlf.: 60462347. 

Mail: Tullecam@gmail.com 

Thea Marie Jensen. 

Tlf.: 27140421 

Mail: Theajensen1000@hotmail.com 
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Klubmesterskab. 21/05 2022

Tillægsregler til KM på Ørnedalsbanen 2022 (uden publikum). 

Klubmesterskabet er for klubbens aktive medlemmer med gyldig kørelicens til de respektive 

klasser. 

Passive medlemmer i klubben bliver kun vindere på dagen og ikke i klubmesterskabet. 

Der skal minimum være 25 deltagere før der afholdes klubmesterskab. 

Klasser: 

Rallycross: En samlet klasse. 

Crosskart: Mini, 85 ccm, 125 ccm, 250 ccm, 450 ccm og 650 ccm (Samlet til en klasse.) og 

Extreme. 

Folkerace: Ungdom, Standard, Ladies, Baghjulstrækker klasse og Super. 

Køretøjer/Udrustning: 

I henhold til gældende reglementer for de respektive klasser. 

Dækopvarmning er ikke tilladt. 

Alle konkurrencekøretøjer skal holde på et underlag af F.eks. presenning, så forureningen af jorden 

forhindres, samt det skal der være en 6 kg ildslukker i nærheden af bilerne når de er parkeret i 

depotet. 

Teknisk Kontrol: 

Alle deltagende køretøjer skal have været i gennem teknisk kontrol inden løbet. 

Der vil være teknisk kontrol lørdag kl 08.00 - 08.30, for alle anmeldte køretøjer. 

Der kan under løbet være stikprøvekontrol. 

Startnumre skal være påsat i henhold til det gældende reglement. 

Registrering af væsentlige støj- og/eller sikkerhedsmæssige mangler vil medfører startforbud ved 

det pågældende løb. 

Det samme gør sig gældende, såfremt tidligere påtalte mangler jævnfør vogntog eller påtale ikke er 

udbedret. 

Ved glemt vognbog skal der betales et gebyr på 200,- og vognbog skal efterfølgende forevises 

løbslederen inden 4 dage. 

Side  af 2 5



Klubmesterskab. 21/05 2022

Tilmelding: 

Tilmelding på www.knagen.dk. 

Sidste tilmeldingsdag er den 15/05 2022 kl. 23.59. 

Startgebyr for klubmesterskabet. 

Aktive medlemmer: 300,- 

Passive medlemmer: 450,- 

Ved tilmelding får hver kører udleveret 5 billetter. 

Afbud til klubmesterskab: 

Hvis du øsnker at melde fra, skal du SENEST på løbsdagen inden kl 08.00 melde fra ved at ringe 

eller sende en mail til løbsledelsen. 

Konkurrenceregler fælles: 

Lodtrækning til startopstillingen foretages umildbart efter teknisk kontrol. 

Folkerace og Cross Kart: Lodtrækning til alle indledende heatrunder.  

Rallycross: Lodtrækning til alle indledende heatrunder. 

Antal omgange i heat og finaler, fælles for alle. 

Indledende heatrunder: 4 omgange. 

Finaler: 6 omgange. 

Afvikling: 

Deltagerne er selv pligtige til at holde øje med hvilke heat de skal deltage i. 

Er en deltager ikke klar til det pågældende heat eller finale, betragtes den pågældende som værende 

ikke startet i heatet eller finalen. 

Har en deltager ikke fuldført mindst et af de indledende heat, betragtes vedkommende som udgået 

af det pågældende løb, og kan derfor ikke opnå deltagelse i finalerne. 

Udelukkes/diskvalificeres en kører i et finaleheat, bliver denne placeret sidst i finalen. 

Ingen tilmeldte køretøjer må forlade depotet, før der er givet tilladelse til dette, og resultatlisterne er 

ophængt. 

Overtrædes dette, kan der blive straffet med en bøde på 5000,- til klubben. 
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Startprocedure: 

Startprocedure er påbegyndt, når alle biler er på plads og har fået vist 5 sekunders skilt. 

Starten går, når det grønne lys tændes.  

Tyvstart: 

Ved tyvstart vises det røde flag, som betegner omstart. 

Den deltager som tyvstarter tildeles straffen minus jokerlap/2x jokerlap i det pågældende heat/

finale. 

Den næste deltager som efterfølgende tyvstarter i samme heat/finale, nægtes start og betragtes som 

udelukkelse.  

Tyvstart er en faktadom. 

Alternativ bane: 

I alle klasser vil der blive anvendt alternativ bane/jokerlap. 

Hvis ikke oplyses dette ved førermøde. 

Når der anvendes alternativ bane/jokerlap, skal denne kun benyttes en gang i hvert heat/finale. Ved 

overtrædelse heraf sker udelukkelse af heatet/finalen. 

Tvivlsspørgsmål/Straffe: 

I tvivlsspørgsmål vedr. foranstående tillægsregler er det løbsledelsen, der har den endelige 

afgørelse. 

Det er ligeledes løbsledelsen der har den endelige afgørelse vedr. straffe i forbindelse med 

usportslig opførsel/kørsel osv. samt om eventuelle straffe skal indsendes til DASU. 

Protester i h.t. reglement pkt 50.6 (Protestgebyr kr. 750,-) 

Eventuelle ændringer i nærværende tillægsregler vil blive sendt ud til deltagere senest dagen inden 

løbsdagen. 

Rallycross start opstilling: 

Rallycross vil komme til at køre efter folkerace reglement i forhold til point og placeringer. 

Det vil sige at 1 pladsen i heat får 7 point, 2 pladsen får 5 point, 3 pladsen får 4 point osv. 

Heat opstillingen vil være sådan at vinderen fra forrige heat må vælge først, og anden pladsen 

vælger toer, tredje pladsen vælger treer osv.  
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Til finalen vil det være køreren med flest point fra de indledende heatrunder der vælger først. 

Der vil kun blive kørt tre indledende heatrunder. 

Budrunde: 

Når der er kørt finaler, er der en tilbudstid på 15 min. Alle deltagere i folkerace er pligtige til at 

sælge deres køretøjer for en pris af kr. 9.000,- for Folkerace Super, Baghjulstrækker klassen og 

Ladies. Prisen for Ungdom og Folkerace Standard er kr. 5.000,-.  

Der afgives bud på et køretøj ved at lægge budsummen i en kuvert.  

Det er den budgivnes ansvar, at det er det korrekte beløb, der lægges i kuverten.  

Der betales et budgebyr er kr. 200,- pr. bud.  

Budgebyr tilfalder klubben. 

Bud modtages kun kontant. 

For at kunne byde på bilerne, skal man legalt være på banen. 

Ved bud på egen bil er det, mod forevisning af vognbog, tilladt at lægge 1 eller flere bud på denne, 

hvor kun budgebyret bliver betalt. 

Ingen tilmeldte køretøjer må forlade depotet, før der er givet meddelelse om, at tilbudstiden er slut, 

og resultatlisten ophængt.
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