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Gammel tekst Ny tekst Beskrivelse

Ingen 1.15 Protest

Foto og video må ikke bruges ved protester, medmindre 

optagelserne er udført med banens fastmonterede udstyr.

Ny paragraf der 

specificerer brug af 

foto og video ved 

protester
22.7 Safety Car ud fra banen

Når Race kontrol kalder, skal alle roterende blink på køretøjet 

slukkes. Dette skal ske mindst 100 meter før udkørsel. Hvis 

udkørsel kan foregå andre steder end ved pit-indkørslen, vil dette 

fremgå af tillægsreglerne eller slutinstruktion. Når Safety Car 

kører ud, skal alle flagposters flag og skilte tages ind.

Løbet er frigivet ligeså snart Safety Car har forladt banen.

22.7 Safety Car ud fra banen

Når Race kontrol kalder, skal alle roterende blink på køretøjet 

slukkes. Dette skal ske mindst 100 meter før udkørsel. Hvis 

udkørsel kan foregå andre steder end ved pit-indkørslen, vil dette 

fremgå af tillægsreglerne eller slutinstruktion. Når Safety Car 

kører ud, skal alle flagposters flag og skilte tages ind.

Løbet er frigivet ligeså snart Safety Car har forladt banen.

Når Safety Car forlader banen, må der ikke overhales før der er 

passeret en flag post, hvor der vises grønt flag. Alle flag poster 

derefter viser grønt flag. De grønne flag tages ind efter en 

omgang.

Tilbageførsel til 

gammel tekst, da 

dette vurderes mere 

sikkert

Ingen 24.14 Baglygte

Alle motorcykler skal have en fungerende rød lygte monteret på 

bagenden af maskinen.

Dette lys skal tændes i regnvejr.

Alle bag lygter skal overholde følgende:

a) Lygte retningen skal være parallel med midterlinjen af 

motorcyklen (kørselsretningen), lyset skal kunne ses tydeligt 

bagfra mindst 15 grader til både højre og venstre af midten på 

motorcyklen.

b) Lygten skal være sikkert monteret bagerst på motorcyklen, og 

ca. på midten.

I tilfælde af uenighed om monteringspositionen eller synligheden 

af lyset, tager Teknisk kontrol chefen den endelige beslutning.

c) Effekten skal svare til ca. 10-15 watt (glødepære) eller 3-5 watt 

(LED).

d) Lyset skal være konstant. Ingen blinkende lygter kan 

godkendes.

e) Strømforsyningen kan være separeret fra motorcyklen.

Ny paragraf der 

specificerer en 

påkrævet baglygte



25.1 Nummerpladens udformning og placering  

Der skal være en nummerplade på hver side og en foran, hvis 

nummeret ikke placeres i midten foran, skal det være placeret i 

samme side som banens dommertårn.

Forreste nummerplade skal være ellipseformet med målene 235 x 

285 mm.

Tallene - skal være mindst 140 mm. Høje og 80 mm. brede, 

stammebredde 25 mm. og afstand mellem tallene mindst 15 mm.

Pladerne skal være forsvarligt fastgjort. Bindetråd og lignende er 

ikke tilladt. Farverne skal være vandfaste og malet med ikke 

reflekterende maling.

25.1 Nummerpladens udformning og placering  

Der skal være en nummerplade på hver side og en foran, hvis 

nummeret ikke placeres i midten foran, skal det være placeret i 

samme side som banens dommertårn. 

Numrene skal være mindst 120 mm høje. Baggrunden skal fylde 

hele nummeret.

Forreste nummerplade skal være ellipseformet med målene 235 x 

285 mm.

Tallene - skal være mindst 140 mm. Høje og 80 mm. brede, 

stammebredde 25 mm. og afstand mellem tallene mindst 15 mm.

Pladerne Numrene skal være forsvarligt fastgjort. Bindetråd og 

lignende er ikke tilladt. Farverne skal være vandfaste og malet 

med ikke reflekterende maling.

Ændring vedr. 

udformning af 

nummerplader



27.2 Hjelm

Ved enhver form for løb eller træning skal såvel kørere som 

passagerer bære styrthjelm, som kan beskytte hovedet i tilfælde 

af uheld.

Kategorier af hjelme:

• Hjelme af kategori Integral skal benyttes. Opklappelige hjelme 

må ikke benyttes.

Hjelmkvalitet:

Hjelme der bruges i Road Racing skal være mærket med et af 

følgende mærker:

• Europe ECE 22-05 ‘P’

• Japan JIS T 8133 : 2007

• USA SNELL M 2010

DMU kan for specifikke hjelmtyper - der måtte være godkendt 

efter en af ovenstående standarder fastsætte, at disse ikke må 

benyttes inden for en eller flere løbsgrene.

Beskyttelsesbriller og visir:

• Det er påbudt at benytte briller eller visir af brudsikkert og 

splintfrit materiale.

• Visir må ikke udgøre en fast del af hjelmen, og skal kunne 

åbnes, visir eller briller skal til enhver tid være tætsluttende under 

kørsel.

Bemaling af hjelm:

• Det er forbudt at forsyne hjelme med bemaling, lakering eller 

påklæbet mærkater ud over de af fabrikanten monterede mærker.

Hjelmkamera:

• Det er ikke tilladt at montere kamera på hjelmen.

Hjelm pasnings test:

• Check at det er den rigtige størrelse på hjelmen ved at måle 

omkredsen af hovedet.

• Check at hjelmen ikke kan drejes til siderne.

• Hageremmen skal være lukket under kørsel.

• Med hoved fremad, forsøg da på at løfte bagsiden af hjelmen 

op, for at sikre at den ikke kan komme af den vej.

• Check muligheden for at kunne se klart over skulderne.

• Hjelmen skal være designet så den beskytter nakken.

27.2 Hjelm

Ved enhver form for løb eller træning skal såvel kørere som 

passagerer bære styrthjelm, som kan beskytte hovedet i tilfælde 

af uheld.

Kategorier af hjelme:

• Hjelme af kategori Integral skal benyttes. Opklappelige hjelme 

må ikke benyttes.

Godkendte hjelme:Hjelmkvalitet:

Hjelme der bruges i Road Racing skal være mærket med et af 

følgende mærker:

• Europe ECE 22-05 ‘P’

• Japan JIS T 8133 : 2007

• USA SNELL M 2010

DMU kan for specifikke hjelmtyper - der måtte være godkendt 

efter en af ovenstående standarder fastsætte, at disse ikke må 

benyttes inden for en eller flere løbsgrene.

Beskyttelsesbriller og visir:

• Det er påbudt at benytte briller eller visir af brudsikkert og 

splintfrit materiale.

• Visir må ikke udgøre en fast del af hjelmen, og skal kunne 

åbnes, visir eller briller skal til enhver tid være tætsluttende under 

kørsel.

Bemaling af hjelm:

• Det er forbudt at forsyne hjelme med bemaling, lakering eller 

påklæbet mærkater ud over de af fabrikanten monterede mærker.

Hjelmkamera:

• Det er ikke tilladt at eftermontere kamera på hjelmen.

Hjelm pasnings test:

• Check at det er den rigtige størrelse på hjelmen ved at måle 

omkredsen af hovedet.

• Check at hjelmen ikke kan drejes til siderne.

• Hageremmen skal være lukket under kørsel.

• Med hoved fremad, forsøg da på at løfte bagsiden af hjelmen 

op, for at sikre at den ikke kan komme af den vej.

• Check muligheden for at kunne se klart over skulderne.

• Hjelmen skal være designet så den beskytter nakken.

Rettelser til 

beskrivelse af hjelm



30.4 Supersport 600 DM Reglement

Nummerplade:

Baggrund: Hvid, se § 25.2 for farvekode og § 25.1 for 

størrelseskrav

Tal:  Blå, se § 25.2 for farvekode og § 25.1 for størrelseskrav

30.4 Supersport 600 DM Reglement

Nummerplade:

Baggrund: Hvid, se § 25.2 for farvekode og § 25.1 for 

størrelseskrav

Tal:  Rød Blå, se § 25.2 for farvekode og § 25.1 for størrelseskrav

Rettelse af farve på 

nummerpladetal 

27.2 Hjelm

Ved enhver form for løb eller træning skal såvel kørere som 

passagerer bære styrthjelm, som kan beskytte hovedet i tilfælde 

af uheld.

Kategorier af hjelme:

• Hjelme af kategori Integral skal benyttes. Opklappelige hjelme 

må ikke benyttes.

Hjelmkvalitet:

Hjelme der bruges i Road Racing skal være mærket med et af 

følgende mærker:

• Europe ECE 22-05 ‘P’

• Japan JIS T 8133 : 2007

• USA SNELL M 2010

DMU kan for specifikke hjelmtyper - der måtte være godkendt 

efter en af ovenstående standarder fastsætte, at disse ikke må 

benyttes inden for en eller flere løbsgrene.

Beskyttelsesbriller og visir:

• Det er påbudt at benytte briller eller visir af brudsikkert og 

splintfrit materiale.

• Visir må ikke udgøre en fast del af hjelmen, og skal kunne 

åbnes, visir eller briller skal til enhver tid være tætsluttende under 

kørsel.

Bemaling af hjelm:

• Det er forbudt at forsyne hjelme med bemaling, lakering eller 

påklæbet mærkater ud over de af fabrikanten monterede mærker.

Hjelmkamera:

• Det er ikke tilladt at montere kamera på hjelmen.

Hjelm pasnings test:

• Check at det er den rigtige størrelse på hjelmen ved at måle 

omkredsen af hovedet.

• Check at hjelmen ikke kan drejes til siderne.

• Hageremmen skal være lukket under kørsel.

• Med hoved fremad, forsøg da på at løfte bagsiden af hjelmen 

op, for at sikre at den ikke kan komme af den vej.

• Check muligheden for at kunne se klart over skulderne.

• Hjelmen skal være designet så den beskytter nakken.

27.2 Hjelm

Ved enhver form for løb eller træning skal såvel kørere som 

passagerer bære styrthjelm, som kan beskytte hovedet i tilfælde 

af uheld.

Kategorier af hjelme:

• Hjelme af kategori Integral skal benyttes. Opklappelige hjelme 

må ikke benyttes.

Godkendte hjelme:Hjelmkvalitet:

Hjelme der bruges i Road Racing skal være mærket med et af 

følgende mærker:

• Europe ECE 22-05 ‘P’

• Japan JIS T 8133 : 2007

• USA SNELL M 2010

DMU kan for specifikke hjelmtyper - der måtte være godkendt 

efter en af ovenstående standarder fastsætte, at disse ikke må 

benyttes inden for en eller flere løbsgrene.

Beskyttelsesbriller og visir:

• Det er påbudt at benytte briller eller visir af brudsikkert og 

splintfrit materiale.

• Visir må ikke udgøre en fast del af hjelmen, og skal kunne 

åbnes, visir eller briller skal til enhver tid være tætsluttende under 

kørsel.

Bemaling af hjelm:

• Det er forbudt at forsyne hjelme med bemaling, lakering eller 

påklæbet mærkater ud over de af fabrikanten monterede mærker.

Hjelmkamera:

• Det er ikke tilladt at eftermontere kamera på hjelmen.

Hjelm pasnings test:

• Check at det er den rigtige størrelse på hjelmen ved at måle 

omkredsen af hovedet.

• Check at hjelmen ikke kan drejes til siderne.

• Hageremmen skal være lukket under kørsel.

• Med hoved fremad, forsøg da på at løfte bagsiden af hjelmen 

op, for at sikre at den ikke kan komme af den vej.

• Check muligheden for at kunne se klart over skulderne.

• Hjelmen skal være designet så den beskytter nakken.

Rettelser til 

beskrivelse af hjelm


