Æ1: En præcisering af voldgiftbegrebet01.02. Reglementer
Af FIM, UEM og UCI udgives internationale reglementer for henholdsvis motorcykelsport og
BMX-sport. Hver national organisation, der er medlem af FIM henholdsvis UCI (i det følgende
benævnt FMN) skal selv udfærdige et nationalt reglement til fremme af og kontrol med sporten
i sit eget område. Sådanne nationale reglementer må på intet punkt være i modstrid med
FIM's, UEM’s henholdsvis UCI’s internationale reglementer.
DMU's nationale reglement benævnes ”Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark". I tilfælde af, at der på områder i det nationale reglement forekommer ufuldstændigheder i beskrivelsen, træder de internationale reglementers bestemmelser for det pågældende
emneområde automatisk i kraft.
DMU’s reglementer er basis for den interne regulering af aktiviteterne. Eventuelle tvistigheder
afgøres ved voldgiftsbehandling i forhold til disse. Ingen tvistigheder, i forhold til disse reglementer, kan indklages for civile retsinstanser.

Æ2: Giver SK mulighed for dispensering.
Reglementet deles op i en almen del, og i en grenopdelt del.
Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere, for krav opført i alment reglement. Den
pågældende sportskommission, kan i særlige tilfælde dispensere, for krav opført i grenreglementet.

Æ3: Teksttilpasning pga. tidligere beslutning.
01.10
Kategori IV: Officials medlemskab
Dette medlemskab kan tegnes af officials i klubber, der ikke har anden tilknytning til klubben,
end at de årligt medvirker ved et antal løbsarrangementer. Medlemmet kan efter en kort instruktion erhverve et DMU officials licens G i kategori A og C, men ikke kørerlicens eller højere
grader af officials licens.

Æ4: En yderlig opdeling for at klarlægge licenskrav. Nyt afsnit.
01.19 Aktiviteter
a) Propaganda arrangementer
Licenskrav: Klubcykellicens, indslusningslicens
b) Træningsaktivitet
Licenskrav: Indslusningslicens, træningslicens
c) Nationale stævner
Licenskrav: National kørerlicens
d) Internationale stævner
Licenskrav: International kørerlicens

Æ5: Præcisering af dommerens pligt og ansvar.
01.30. Officials
Til ledelse af stævner og udførelse af påkrævet arbejde i forbindelse med kontrollen af sporten,
skal benyttes officials, der er i besiddelse af gyldigt DMU-officialslicens for det pågældende
stævnes løbskategori.
Dommere, stævneledere, tidtagerchefer og teknisk kontrolchefer må kun udføre ét hverv i
samme stævne. Øvrige officials kan have mere end ét hverv i stævnet, forudsat de er kvalificeret hertil.
Ledende officials må ikke deltage i samme stævne, hvori de fungerer som officials.

Alle ledende officials skal bære DMU- godkendt kendetegn.
Ledende officials er:
• Dommeren, som er stævnets øverste kontrolmyndighed.
• Stævnelederen, som over for dommeren på vegne af arrangøren er ansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af stævnet.
• Chefen for Teknisk Kontrol, der har ansvar for udførelsen af den tekniske og sikkerhedsmæssige kontrol af køretøjer og udstyr forud for samt under stævnet.
• Tidtagerchefen, der forestår ledelsen af omgangstælling, tidtagning og resultatberegning.
• Stævnelægen, der varetager den medicinske overvågning af stævnet og kan give behandling i tilfælde af uheld med personskade. Stævnelægen kan begære et heat/løb
standset af sikkerhedsmæssige grunde.

Æ6: Sletning af linje vedr. Speedway-undtagelse
01.90. Løbstilladelse
Slettes: Sidste linje i første afsnit af 01.90, som har følgende tekst:
I Speedway skal der ikke søges om løbstilladelse til løb og turneringer uden offentlig adgang.

Æ7: Tilføjelse af klubcykellicens. Oprydning.
01.100.2. Krav om kørerlicens
•
•
•
•
•

National kørerlicens
Klubcykellicens
Indslusningslicens
Træningslicens
International kørerlicens

Klubcykellicens:
DMU klubber kan løse en klubcykellicens.
En klubcykellicens giver klubben mulighed for, at tilbyde interesserede en prøvetur.
I forbindelse med prøvekørslen påhviler det Træningslederen, at sikrer motorcyklen opfylder det
gældende tekniske reglement og at gældende sikkerhedsregler overholdes.
Kun personer uden anden kørerlicens må benytte klubcyklen.
Der må ikke deltages i nogen form for tidtagning, anden konkurrence, eller træningskørsel med
samlet start.

Æ8: Præcisering
01.171 Dømmende myndigheder
De eneste kompetente dømmende myndigheder i forhold til dette nationale reglement er:
• En dommer (jury)
• DMU (Sportskommisionen for den pågældende gren)
• DMU’s Ordensudvalg
• Dopingnævnet
• DIF's Appeludvalg
En dommer (jury) kan idømme advarsel, bøde, tids- og/eller pointstraf, diskvalifikation eller
udelukkelse, alt i overensstemmelse med §§ 01.160 - 01.169, Straffe.

Æ9: En manglende detalje.
01.172 Protest
En protest skal indeholde:
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•
•
•
•
•

Kortfattet beskrivelse af hændelsesforløb
Begrundelse for protesten
Fremførelse af påstand
Oplysning om dato og sted, samt ved hvilket stævne protesten er nedlagt
Underskrift og evt. licensnummer

Æ10.En juridisk klarlæggelse, at SK har legitim ret.
Sportskommissionen(SK) kan altid, selvstændigt tage sager op, som dømmende myndighed. En
beslutning taget af SK, er ligestillet en protestbehandling.

Æ11: Også her er en procedure berettiget.
01.173. Anke
En anke skal minimum indeholde følgende punkter:
• Kortfattet beskrivelse af hændelsesforløb
• Begrundelse for anken
• Fremførelse af påstand med henvisning til reglementspunkt
• Oplysning om dato og sted, samt ved hvilket stævne protesten er nedlagt
• Underskrift og evt. licensnummer
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