Oversigt over speedway-licenser (Alment – bilag 3)

SPW Speedway
SPW Indslusningslicens

Kategori
Målgruppe
50cc/85cc/250cc/500cc For nye kørere, der ikke har haft licens i DMU i
minimum 3 år.
Licensen er gældende resten af tegningsåret. Deltagelse
i konkurrencer, herunder klubmesterskaber er ikke
tilladt.

SPW

Træningslicens

50cc/85cc/250cc/500cc For kørere, der ikke deltager i konkurrencer, men som
udelukkende ønsker at træne på DMU’s godkendte
baner. Der må deltages i klubmedlemskaber. Ved
førstegangsudstedelse af det licensen, skal der aflægges
baneprøve - dog ikke ved 50cc.

SPW

Endagslicens (til
løb)

50cc/85cc/250cc/500cc For kørere med gyldigt træningslicens, som ønsker at
deltage i ét løbsarrangement. Licensen gælder hele
løbsarrangementet (også såfremt det afvikles over flere
dage). En endagslicens gælder 14 dage fra købsdato.
Der kræves bestået baneprøve ved udstedelse af
licensen - dog ikke for 50cc.

SPW

Begynderlicens til
nye kørere i 50 cc

Speedway 50cc micro
(Nye kørere)

Udstedes til nye kørere i 50cc. Udstedes til kørere, der
er i kalenderåret fylder 3 år til og med det kalenderår,
vedkommende fylder 11 år. Det er tilladt at køre
konkurrencer med denne licens. Der skal ikke aflægges
baneprøve for 50cc-kørere.
Er licensen købt før d. 1. august gælder det
indeværende år. Er licensen købt d. 1. august eller efter,
gælder licensen også det efterfølgende kalenderår.

SPW

Konkurrencelicens

50cc (Micro)

Udstedes til kørere, der i kalenderåret fylder 3 år til og
med det kalenderår, vedkommende fylder 11 år. Der
skal ikke aflægges baneprøve for 50cc-kørere.

SPW

Konkurrencelicens

85cc

Udstedes til kørere, der i kalenderåret fylder 8 år til og
med det kalenderår, vedkommende fylder 18 år. Ved

førstegangsudstedelse af licensen, skal der aflægges
baneprøve.
SPW

Konkurrencelicens

250cc

Udstedes til kørere, der i kalenderåret fylder 13 år til og
med det kalenderår, vedkommende fylder 33 år. Ved
førstegangsudstedelse af licensen, skal der aflægges
baneprøve.

SPW

Konkurrencelicens

500cc

Udstedes til kørere, der i kalenderåret fylder 15 år. Ved
førstegangsudstedelse af licensen, skal der aflægges
baneprøve.

SPW

Konkurrencelicens

FIM Ligalicens

For kørere der deltager i en liga med international
deltagelse. Fx Ekstra League i Polen, Metal Speedway
League i Danmark, Bundesliga i Tyskland, Elitserien i
Sverige og Elite League i England.

SPW

Træningslicens

Tillægsforsikring LUKS
og
Ungdomsklub/skolekørere for 85cc.

Den lokale DMU SPW-klub fremsender liste med navn,
adresse og fødselsdato på de pågældende kørere, med
bekræftelse på at de er LUKS eller ungdomsklub/skole
medlemmer. En DMU tillægsforsikring, giver ret til at
træne og køre klubmedlemskab for 85cc, i klubben hvor
DMU tillægsforsikringen er tegnet til - samt kørsel på
LUKS-baner (gælder kun for LUKS)

SPW

Prøvelicens til
klubber

Klubcykellicens

En klub tilsluttet DMU kan løse en klubcykellicens. En
klubcykellicens giver klubber mulighed for at tilbyde
interesserede en prøvetur. Det er kun kørere uden
licens i DMU der kan køre på en klubcykellicens. Der må
ikke deltages i nogen form for tidtagning, anden
konkurrence eller træningskørsel med samlet start.
Antallet af klubcykellicenser bestemmer, hvor mange
der kan prøve samtidig. Én klubcykellicens = én person
der prøver ad gangen. Læs mere om dette licens i
Alment Reglement.

