
 

 

                                                                                                       Ribe den 17.01.2017 

Dato Bane Kl Navn 

 
06-05-2017 

 
Fladbro  

 
10.00 

 

 
13-05-2017 

 
Brovst 

 
11.00 

 

 
20-05-2017 

 
Herning  

 
09.00 

 

 
27-05-2017 

 
Esbjerg  

 
10.00 

 

 
01-07-2017 

 
Region Sjælland 

 
 

 

 
12-08-2017 

 
Munkebo 

 
13.00 

 

 
19-08-2017 

 
Fjelsted 

 
09.00 

 

 
09-09-2017 

 
Vojens  

 
10.00 

 

 
16-09-2017 

 
Holstebro  

 
10.00 

 

 
23-09-2017 

 
Grindsted  

 
13.00 

 

 

 250cc – 2017 

Tilmeldingsfrist for 
deltagelse 

Bindende tilmelding, senest den 1. februar 2017 
til Hanne Thomsen 

Tilmelding Ved tilmelding, tilmelder man sig hele serien. 
Det forventes at man deltager i alle løb. 
 

Ved tilmelding vælger man de 8 obligatoriske løb, som man ønsker skal tælle 
med i ens samlede regnskab, i den samlede stilling om det Danske 
Mesterskab. De 2 finalerunder skal indgå i de 8 gældende løb!  
 

Deltagere Mindst 10, gerne 16 

Fyldes op med 
deltagere 

Fra de nordiske lande og Tyskland   



 

Aldersgrænse Minimumsalder: Køreren skal være fyldt 13 år. 
Maximumsalder: Kalenderåret, hvor køreren fylder 33. 

Matchtype Individuelt / hold 
Det er kun de individuelle løb som tæller med i det danske mesterskab. 
 
Evt. 2 løb køres som hold med 4 mand på hvert hold.  
Planlægges efter tilmeldingsfristen. 

Finalerunder Sidste 2 runder køres a la SGP 

Kørerdage Lørdag 

Antal løb 10 - 12 løb,  
Der skal gennemføres 8 individuelle løb for at kørerens resultater tæller med 
i den samlede stilling om det danske mesterskab. 

Køres samtidig med 1-2 div. 500 cc, 1 div 85 cc, samt old boys.  
Det betyder, at 250cc køerne, vil være i ryttergården samtidig, med en af 
ovennævnte grupper. 

Løbsdatoer Ifølge løbskalenderen, som udarbejdes sammen med de øvrige klasser.  

Løbsplanlægning Endelig turneringsplan, udsendes efter tilmeldingsfristen 

Heatskema Et skema som passer med antallet af deltagere, hvad enten antallet af kørere 
er 10, 12 eller 16 
Sendes ud onsdagen inden hvert løb. Sammen med en status på den 
samlede stilling og snit.  

Afbud foretaget senest 
ved tilmeldingsfristen 

Senest ved Tilmeldingsfristen kan der meldes afbud til et eller flere af de løb, 
som ligger ud over de 8 obligatoriske løb. Afbud iht. ovenstående er ikke 
forbundet med bødestraf. 

 
En kører som har meldt afbud til et eller flere løb i serien og som i stedet 
vælger at køre et andet løb samme dag, som pågældende løb, pålægges en 
bøde på 1.500kr. samt erklæres ulovlig brugt i det løb som køreren har 
deltaget i. 

 

Afbud foretaget efter 
tilmeldingsfristen 

Har en kører anmeldt sig løbsserien er deltagelse i hele serien obligatorisk. 
 
Bliver en kører forhindret i at deltage, pålægges køreren en bøde på kr. 
1.000,- pr. stævne og kan ej regnes med i den samlede stilling.  
 
Er en kører skadet, skal køreren skriftligt begrunde sit afbud til SK, senest 
aftenen før det pågældende løb. For at undgå bøden.  



 

 
En kører som har meldt afbud til et eller flere løb i serien og som i stedet 
vælger at køre et andet løb samme dag som pågældende løb, pålægges 
udover ovenstående bøde, yderligere en bøde på 1.500kr. samt erklæres 
ulovlig brugt i det løb som køreren har deltaget i. 

Startnummer Tildeles af SK med deres nummersystem 

Berøring af startsnor 20 meters handicap 

Dækregler 2 dæksider 

 


