Referat fra møde i Sportskommissionen
SK Møde:08-2014
Mødedato: 24.november 2014
Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne Thomsen(HT), Brian
Berthelsen(BB) og Søren Andersen(SA))
Ikke til stede: Ingen
Referent: Søren Andersen
Dato: 16. december 2014
___________________________________________________________________
Ansv.
1.

Velkomst
SKR bød velkommen til mødet og derefter gik man over til dagsorden

2.

Status Sportsudvalg
- SU Rekruttering og Udvikling:
Fremlagde deres arbejde på Klublederseminaret. Er blevet rost meget fra mange
sider. Udvalget arbejder videre.
HT fremlagde ide om 50 cc opvisning/PR arrangement på en microbane på torvet,
i forbindelse med SGP i Horsens. Der var enighed om det er en god ide.
- SU Rundbaneudvalg
Rudi Hansen fortsætter som formand for udvalget. Det afklares, hvorvidt de
øvrige medlemmer også ønsker at fortsætte?
Arbejdet med 2016 turneringen skal i gang, primo 2015.
- SU Sikkerhed, Miljø og Banesyn
Skal lydmåling efter løbet sløjfes?
Spørgsmålet prøves med DMUs Miljøudvalg(MU). SK ønsker en tilkendegivelse fra
MU om, hvorvidt der skal måles på homolegerede potter.
Proceduren for banesyn:
Proceduren for banesyn blev gennemgået på Klublederseminaret. Blandt
klubberne var der tilslutning til den ny ordning med rødt, gult og grønt lys. I
oplægget skal klubberne melde sig til, når de er klar til bansyn. SK fastholder, at
banesynene skal samles, så flest muligt baner, synes samtidigt.
Bedre afregning for banesyn
SK ønsker en ansartet afregningstakst blandt vores hjælpere. Derfor fastholdes
den nuværende betaling til banesynsmændene på kr. 150,- pr. dag, plus
kørselsgodtgørelse. SK ønsker, at der skal være ensartethed for godtgørelser på
tværs af sportsudvalg og SK.
SU Reglement
ONN og SA har indskrevet de godkendte rettelser i reglementet. Rettelserne er
vedlagte dette referat.

Side 1 af 10

Ansv.

SU Teknisk udvalg
Teknisk udvalg har givet tilsagn om at fortsætte ud fra de nye retningslinjer for
afregning fra SK. Se under baneudvalg
På kommende SK møde, vurderes behovet for antallet af FIM licenser og i givet
fald, hvem der skal deltage.
TA
- Antal hold i de forskellige divisioner:
85 cc:
8 hold i 1.division
8 hold i 2.division
50 cc:
3 hold i 1.division
6 hold i 2.division
10 hold i 3.division
På grund af den begrænsede tilmelding til 1. division, besluttede SK sig for en ny
turneringsform:
- Køres efter S.4.21
- 6 runder
- Hvert hold stiller med 5 kørere
- 2 gange skal man stille med 6 kører
- Bøder som i øvrige turneringer
- De køres sammen med de øvrige hold i 50 cc over weekend stævner
- Der sluttes af med en 3 hold match (gammel 1 div. Skema 500 cc )
- Holdets samlet point ligges sammen, det hold der opnår flest point i de 6 runder
tager 4 point med over i 3 holds matchen
- Det hold der opnår 2. flest point tager 2 point med over
- Det hold der har mindst point tager et point med over.
- I tilfælde af pointlighed ved den sidste runde inden holdmatchen, køres der
skilleheat
- Er der matchen point lighed i holdmatchen køres der skilleheat.
500 cc:
8 hold i 1.division
6 hold i 2.division
Turneringen planlægges den 7. december.
3.

Mesterskabskalender 2015:
Event:

Dato:

National SGP/EM Kvalifikation

18.april 2015

National U21 VM/EM Kvalifikation

19.april 2015
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DM Kvartfinale, 85 cc

25.april 2015

DM Semi og YGT Kval, 85 cc

23.maj 2015

DM Semi, 500 cc

6.juni 2015

DM finale 1, 85 cc

21.juni 2015

DM U 21, semifinale, 500 cc

28.juli 2015

DM A finale

21.august 2015

DM U 21 finale

4.september 2015

DM 85 cc, finale 2 og DM 50 cc finale

6.september 2015

Desværre havde ganske få klubber søgt løbene, hvorfor der ikke er sat arrangør
på.
Internationale løb:
Event:

4.

Dato:

Sted:

Best Pairs

9.maj 2015

Esbjerg

VM for hold
Race off og finale

11. – 13. juni
2015

Vojens

EM Indiv. U 21 Kvartfinale

26. juni 2015

Brovst

FIM YGT 85 cc

4. – 5.juli 2015

Skærbæk

SGP Horsens

8.august 2015

Horsens

EM indiv. U21 finale

29.august 2015

Silkeborg

Evaluering Klublederseminar
SK gav udtryk for en positiv oplevelse af klublederseminaret. Især udvalgenes
gennemgang af deres arbejdsområder, besøg af Anders Secher og seminarets
form gav et positivt indtryk. SK gennemgik gruppernes besvarelser fra søndag og
prioriterede de indkomne input:
- Samarbejdet med de nye kørere og deres forældre.
- Guidelines til klubberne omkring nye medlemmer.
- Håndbog til forældre og kørere
- Gratislicens til nye kørere
- Øget dialog med SK, - Voice of the Clubs
- Hjælp til klubcykler henvises til Udviklingspuljen.
- Hvordan håndteres den nye skolereform? Erfaringsudveksling.
Punkterne er dels rettet mod SK, men også HB(Gratislicenser) og forældre-og
kørermaterialer til SU rekruttering og udvikling. Tidsplan og prioritering
udarbejdes.
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5.

6.

7.

Repræsentantskabsmøde 2015
ONN genopstiller for en 3 årig periode.
HT overvejer sit kandidatur
Siden sidst
- Fritte Cup: Efter seneste møde afventes udspil fra Henrik Frimodt omkring,
hvad SK tilskud skal bruges til.
- Kommunikationsudstyr: Der er udtrykt ønske om at indkøbe
kommunikationsudstyr, når to dommersystemet benyttes, for at dommerne kan
kommunikere sammen. SK bevilligede dette.
To dommersystemet anvendes til: GP kvalen, DM A finalen, Superfinalen og U21
finalen.
- Tilskuere i Ryttergård: Enkelte steder er der rigtig mange tilskuere i
ryttergården op til løbsstart. Ryttergården skal ryddes tidligere. Det er blevet
konstateret, at cyklerne startes uden at ”Dødemandssnoren” er arktiveret. Dette
vil SK ikke acceptere.
- Møde med A dommerne: Det er dommernes holdning at alle der omtaler
dommere, domme eller DMU negativt, skal straffes. SK bringer denne videre til
HB, for det må være en generel udfordring.
Dommere, der kan være interesseret i at blive A-dommere kan fremsende en
ansøgning til SK/Hanne Thomsen
- Aftale med SSC, BSC og SMK omkring mesterskabsløbene i 2015
Igangsætter arbejdet. HT besøger SSC og BSC.
- Mulige VM løb i Danmark 2016(deadline 31. januar 2015)
Vi skal bestræbe os på at få søgt FIM løb i 2016.
- Deltagelse i FIM stævnelederkursus 2015
Hanne Thomsen
Diana Nielsen
Bjarne Fjord
Anders Secher
Kim Lagoni Andersen(Betalt af EMS)
- Opfølgning, 125 cc sagen
SKR tager kontakt til Svend Jacobsen.
Eventuelt
Næste møde holdes den 13. januar 2015
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Reglement 2015.
Oversigt over rettelser:
Kapitel: Afsnit: Ny tekst:
5

5.19

10

10.2 –
10.5

5.19

Protester og tidsgrænse for protest
Enhver kører, official eller anden person med legal tilknytning til stævnet, der anser sig forurettet, har
ret til at indgive protest til dommeren via stævnelederen. Protesten skal være skriftlig, så vidt muligt på
blanket S1.08 og ledsaget af protestgebyr iht. Det til enhver tid gældende DMU afgiftscirkulære.
Protesten afleveres til stævnelederen, der videregiver den og gebyret til dommeren med
modtagelsestidspunkt påført. Om protester og anker se Alment Reglement. 01.172 t.o.m. 01.175
b.
Der kan ikke nedlægges protest mod en dommerafgørelse, tidtagers og teknisk kontrolchefs
bekræftelser af kendsgerninger, samt en lydmålers konstatering af lydtrykniveauet.
c.
Alle protester skal afleveres straks efter den hændelse der protesterer imod. Hver protest må kun
omhandle ét forhold, og være indgivet af kun én person.
d.
Protester mod en hændelse, uregelmæssighed eller ulovlighed, som kan få indflydelse på resultatet i et
heat, i hvilket den indblandede kører og/eller hans maskine skal deltage i et senere heat, skal afleveres
før kørerne forlader ryttergården til dette senere heat.
e.
Hvis en protest henviser til selve kørslen i et heat, skal den afgives før kørerne i det næste heat forlader
ryttergården. Hvis en protest finder sted i det sidste heat, skal den afleveres senest 10 minutter efter
heatets afslutning.
En mundtlig afleveret protest skal efterfølges skriftligt senest 15 minutter senere. Protesten skal være underskrevet
alene af den protesterende, for personer under 18 år dog af dennes ansvarlige værge eller leder.
a.

10.2
Danmarksturnering 50cc, 85cc og 500cc 1. Division samt
Dansk Speedway Liga - Superfinale
4 holds matcher, 20 kørere, 22 heats køreskema.
Blanket S4.26
Heatformat:

Kører nr. / startposition:

10.4
Danmarksturnering 500cc 2.division og Oldboys
4 holds matcher, 16 kørere, 20 heat skema.
S4.32
Heatformat:
Kører nr. / startposition.
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17.1

Løbsafvikling
Kvalifikation:

•
•
•
•

Der køres 2 kvalifikationsløb.
I hvert løb køres der om 8 ordinære samt 1 reserve plads til semifinalen.
Køreskema S4.21 uden finaleheat anvendes. Fordelingen af Kørere fortages af SK.
Hver kører kan få godkendt fire dæksider til kvalifikationsløbet.

Semifinale:

•
•

Der køres 1 semifinale.

•
•

Køreskema S4.21 uden finaleheat anvendes.

I semifinalen køres der om 10 ordinære samt 2 reserve pladser til DM finalerne samt 10 ordinære og 2
reservepladser til SGP Kvalifikations løbet.
Hver kører kan få godkendt fire dæksider til semifinalen.

DM Finalen:
Finalen afvikles over 1dag

•
•
•
•
•

Til finalen anvendes køreskema S4.22 med et finaleheat .
Der foretages lodtrækning om startpladserne til finaledagen .
Mellem de 4 højst scorende fra finaledagen køres finaleheat 21. Point indkørt i heri tillægges den
samlede score total og afgør mesterskabet.
Ved pointlighed efter finaleheatet er placeringen i dette afgørende.
I finalen er der ingen begrænsning i antal af dæksider.

SGP Kvalifikation:
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18.6

•
•

Der køres om pladserne, der bliver tildelt DMU af FIM, til den videre SGP kvalifikation.

•

Til kvalifikationen seeder SK 6 kørere efter følgende regler:
1.
De faste Grand prix hvis de ønsker at deltage.
2.
De bedste fra DM sidste år indtil de 6 kørere er fundet. Dette sker ved tilmeldingsfristen.

•

I SGP Kval. er der ingen begrænsning i antal af dæksider

Det offentliggøres på DMUs hjemmeside og SPW facebookside, hvor mange pladser der bliver tildelt
af FIM. SK/landstræneren råder over 1 af pladserne.

Turneringsgennemsnit og kørerværdi
I DIT omregnes alle køreres pointgennemsnit til et turneringsgennemsnit med nedenstående omregningsfaktorer:

•
•
•
•
•

1.div. = aktuelt gennemsnit
2.div. = 1.div. gennemsnit: 2
3.div. = 1.div. gennemsnit: 3
4.div. = 1.div. gennemsnit: 3,5
Old boys = Aktuelt snit og kørerværdi ved deltagelse i 1.og 2. Division.

Placering på ranglisten indordnes efter hver kørers til 1.divisionsværdi omregnede
turneringsgennemsnit.

18.7

Holdsætningsværdi
d.
Danske samt udenlandske kørere, der har kørt mindst 4 matcher i foregående års
divisioner værdisættes i henhold til afsnit 18.6, dog således at ingen kører i en bruttotrup
får en holdsætningsværdi under 2,50 eller over 10,00.

•

e.

For 500/80/50cc er det snitlisten fra den af SK/TA fastsatte snitdato for året før
der gælder.
50cc og 85 cc Klubrabat:
For kørere, som har haft den samme stamklub og deltager på en af klubbens hold
gives der 0,25 fradrag pr. år i holdsætningsværdien i max.5 år regnet fra 2011. I
tilfælde af stamklub skifte bortfalder kørerens anncinitet.

TA kørerværdisætter følgende:

•
•
•

Ved samarbejder mellem DMU og andre nationale forbund(FMNs) værdifastsættes
kørere, der ikke har deltaget i 4 matcher, samt nye kørere.
Danske kørere, som sættes i en bruttotrup, der ikke jfr. 18.6 har kørt 4 DIT matcher
inden foregående års turnerings næstsidste runde og ikke fremgår af foregående års
rangliste.
Holdsætningsværdiværdi2,50: Klasseskift og førstegangs licensudstedelse samt
kørere, der ikke tidligere har haft speedway licens og er fri kører, samt kørere der i
året før, ikke har opnået 2,5 i snit
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19.1

Turneringsform
50cc ny
Danmarksturneringen i 50 cc speedway benævnes efterfølgende DIT, evt. tilføjet navn på en hovedsponsor. For DIT
gælder de generelle regler anført i kapitel:Speedwayturneringer i 2014, Fælles bestemmelser, suppleret med
nedenstående særregler:

•
•

SK/TA sammensætter turneringen ud fra antal tilmeldte hold
Antallet af turneringsrunder afgøres af tilmeldingen til turneringen. TA gennemgår tilmeldingerne og
indplacerer dem efter sidste sæsons samlede turneringsgennemsnit for alle 6 kørere. Det tillades, at et
hold, hvor alle rykker op placeres i laveste div. året efter.
Snitregler er:
1.
division: 30
2.div.til 4. division: 15
En kører som ikke er på top 50 året før får et snit på max 2,5

•

•
•
•
•
•

Nye kørere vil få et turneringssnit på 1,50
Definition af nye kørere : Kørere der efter 1 august året før har indløst licens og som ikke har deltaget i
Turneringen , samt ny udstedt licenser i turnerings året.
Det er tilladt at have udlændinge i bruttotruppen, hvis de ikke har dansk snit, værdifastsættes de til
2,5
Der må ikke være flere hold fra samme klub i samme division.
TA offentliggør divisionernepå www.dmusport.dk. Der kan ikke protesteres mod indplaceringerne.
Turneringen administreres af TA eller af SK nedsatte udvalg.
I forbindelse med overtrædelse af reglementskapitel 23.1, om brug af bruttotrups kørere mindst 2
gange udstedes der ingen sanktioner i 50 cc.

85 cc
Danmarksturneringen i 85 cc speedway benævnes efterfølgende DIT, evt. tilføjet navn på en hovedsponsor. For DIT
gælder de generelle regler anført i kapitel:Speedwayturneringer i 2014, Fælles bestemmelser, suppleret med
nedenstående særregler:
Der er fri tilmelding i 2. div. til 4 div.
SK/TA fordeler holdene i divisionerne efter antal tilmeldte hold.

Matcherne afvikles som 4 holdsmatcher.
Turneringen afvikles over de antal runder, som passer med fordelingsnøglen.
Der køres 2 finale runder i 1. og 2. division mellem nr. 1,2,3 og 4
finalerunde køres hos den klub der blev nr. 1 i 2. div. og 2. finalerunde køres hos den klub der blev nr. 1
i 1. div.
Slutspil 85 cc
Hjelmfarve i finalerunden.:
1.runde.
Nr. 2 i grundserien rød
Nr. 1 i grundserien hvid
Nr. 3 i grundserien gul
Nr.4 i grundserien blå
2.runde.
Nr. 1 i grundserien rød
Nr. 2 i grundserien gul.
Nr. 3 i grundserien blå
Nr. 4 i grundserien hvid

Nr. 1 i Grundserien tager 4 point over i slutspillet.Nr. 2 får 2 point, nr. 3 får 1 og nr. 4 får 0 point. I
slutspillet må der bruges gæstekører, Gæstekører skal have deltaget i min. 3 matcher for holdet i
indeværende sæson
I finalerunderne gives der til:
Nr. 1: 3 matchpoint
Nr. 2: 2 matchpoint
Nr. 3: 1 matchpoint
Nr. 4: 0 Matchpoint
Matchpoint første finale runde overføres til finalerunde 2

Vinder er det hold, der efter slutspilsmatcherne har flest matchpoint samlet set (overførte +
indkørte matchpoints).
Hvis to eller flere hold står lige i samlet matchpoint (overførte + indkørte matchpoints) efter
slutspilsmatcherne, afgøres deres indbyrdes placering i forhold til resultatet i den sidste slutspils match.

•

TA offentliggør divisionerne på www.dmusport.dk. Der kan ikke protesteres mod indplaceringerne.
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20.1

a. Alle holdanmeldelser inklusive hjemmeholdets udfyldes i DT i start- nummerorden i alle relevante rubrikker senest
3 dage før løbsdatoen.

•

Ved fristens udløb, frigør DT bruttotrups kørere som ikke er sat på hold

•

Kørerne sættes på heatskema efter rangliste hvor højeste står som nr1

næsthøjest nr. 2 osv.

•

Hvis et hold kommer med 3 kører skal de placeres fra nr. 1 til 3. Hvis et hold kommer med 4 kører skal de
placeres fra nr. 1 til 4.

•

Såfremt en kører mangler på holdanmeldelsen, kan denne efteranmeldes på løbsdagen. Dog skal kørerne stå
efter ranglisten

Afvigelse på løbsdagen fra DT systemets holdanmeldelser noteres i dommerrapporten.
Ved årets første match i DIT sættes kørerne på heatskemaet efter holdsætningsværdien. Efterfølgende sættes
kørerne på efter ranglisten, hvor højest står, som nr. 1 næsthøjest nr. 2 osv. For kørere uden ranglisteværdi, skal
holdsætningsværdien benyttes.
Overtrædelse heraf medfører holdstraf i henhold til 23.1

•

Protest mod holdopstillingen skal afgives ved holdledermødets begyndelse.

Officiel snitliste mandag morgen skal danne grundlag for protest, med henblik på at dommeren straks skal kunne
behandle protesten. I tilfælde hvor den officielle snitliste og hold opstillingen ikke er i overensstemmelse, er det den
officielle snitliste der betragtes, som gyldig.

20.5

Program
a Anvendelse af heatskema:
50cc.: Heatskema S 4.26
85 cc: Heatskema S.4.26
1.div 500cc: Heatskema S.4.26
2.div 500cc: Heatskema S.4.32
Old Boys: Heatskema S.4.26

Såvel papirkopi som elektronisk kopi er gyldig.
Et trykt program skal overholde alment Reglement 01.95 med undtagelse af maskinmærke.
b.
Den arrangerende klub skal lade trykke et passende antal programmer / heatskemaer.
Til hvert holds holdledere skal der før matchen udleveres min. 10 stk. heat- skemaer

20.5.1

20.5.1
Deltagelse i normeneringsheat:
Heatskema S4.26
Heat 22: Tredje mest scorende kører
Heat 23: Anden mest scorende kører
Heat 21: Mest scorende kører.
reserven dog indsættes 1 gang i heat 20 til 22
særregel Old Boys : se afsnit B
Heatskema S4.32
Heat 17: Fjerde mest scorende kører
Heat 18: Tredje mest scorende kører
Heat 19: Anden mest scorende kører
Heat 20: Mest scorende kører.

20.6

Reserve, Taktisk reserve

•

Taktisk reserve kan indsættes en gang for et hold, der er mindst 7 point efter det
førende hold. Taktisk reserve kan være en kører fra nr. 1-4, som kan indsættes for
enhver anden af holdets kørere fra nr. 1-4.

•

Reserven er bundet til sine egne heat, og kan derudover indsættes i samtlige heat indtil
tilladte antal heat er kørt.

•
•
•

ingen kører deltager i mere end 5 heat til og med heat 19.
Der kan ikke opspares et heat ved at undlade at køre et programsat heat
I heatskema S4.26:

o
o

Ingen kører kan deltager i mere end 5 heat til og med heat 19

o

Ingen kører kan deltage i mere end 6 heats.

Reserven dog indsættes 1 gang i heat 20 til 22
I heatskema S.4.32:

20.11

•
•

Ved en restart af et heat kan enten den ordinære kører eller reserve indsættes.

•

Skilleheat er undtaget fra bestemmelsen om antal kørte heat.

Ingen kører kan dog indsættes for en kører der er noteret med d, M, F, R, ikke er mødt,
eller er bortvist for resten af matchen

Tekniske regler

•

Ved for sent fremmøde, kan motorcykel og kørers udrustning godkendes, når det
ankommer. TK må afsætte den nødvendige tid hertil.

•

Kørere på samme hold må bytte dæk indbyrdes. Dette omfatter ikke dæk, der
henstår i Parc Fermé.

•

Der må for hver fremmødt kører godkendes 2 dæksider pr. løb/match.
Dækket mærkes på den godkendte side

20.14

Pointgivning
Generelt
4-holds matcher:
Der gives i hvert heat 3 point til vinderen, 2 point til nr. 2, 1 point til nr. 3, 0 point til nr. 4.
Kørere, der ikke fuldfører et heat noteres med bogstaver:

•
•
•
•

D: Køreren er diskvalificeret.
F: Køreren er faldet uden at være diskvalificeret.
M: Køreren har overskredet 2–minutters reglen.
R: Køreren er udgået af heatet (retired) eller har ikke påbegyndt sin sidste omgang, før vinderen er kørt
i mål.

NS (not started): Noteres for en programsat kører der med gyldig grund, jfr. 20.10 pkt. b3, ikke er startet i sit heat, og
hvor ingen anden kører er indsat i stedet.
S noteres for en kører, der uden egen årsag ikke er i stand til at deltage i omstarten af et stoppet heat. Point eller
bogstav skrives i rubrikken for den i omstarten eventuelt indsatte kører.
Kørere, der ikke fuldfører et heat noteres med bogstaver:

•
•
•
•

D: Køreren er diskvalificeret.
F: Køreren er faldet uden at være diskvalificeret.
M: Køreren har overskredet 2–minutters reglen.
R: Køreren er udgået af heatet (retired) eller har ikke påbegyndt sin sidste omgang, før vinderen er kørt
i mål.

NS (not started): Noteres for en programsat kører der med gyldig grund, jfr. pkt. b3, ikke er startet i sit heat, og hvor
ingen anden kører er indsat i stedet.
S noteres for en kører, der uden egen årsag ikke er i stand til at deltage i omstarten af et stoppet heat. Point eller

bogstav skrives i rubrikken for den i omstarten eventuelt indsatte kører.
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21.1

Resultat
Resultatet af en match
Generelt:

•
•
•
•
•
•
•
•

Alle elektroniske heatskemaer skal føres på PC i dommertårnet.
En match vindes af det hold, der opnår flest heatpoints sammenlagt.
Ved ligestilling i heatpoint efter sidste ordinære heat, fordeles matchpoint i et skilleheat
med en kører fra hvert af de ligestillede hold.
Lodtrækning om, og opdeling af startbaner omfatter kun det antal kørere, der skal
deltage i skilleheatet.
Efter matchen mødes dommer og tidtagerchef med holdlederne, som har 15 minutter
indsigelsesfrist til sikring af, at points i heatskema et er korrekt ført for de respektive
kørere. Derefter underskrives heatskemaet af holdlederne, dommer og tidtager.
Efter udløbet af indsigelsesfristen er resultatet gældende og kan ikke ændres eller ankes.
Klubben som afholder matchen skal straks efter holdledernes godkendelse af
heatskema filen sende den til heatskema@gmail. com
Dommeren skal ved matchen afslutning uploade resultatet til DT

Matchpoint:

•
•
•
•

Nr. 1 får 3 matchpoint.
Nr. 2 får 2 matchpoint.
Nr. 3 får 1 matchpoint.
Nr. 4 får 0 matchpoint.

21.2

Korrektion af matchresultat ny
a.
TA’s kontrol af et matchresultat er stikprøver. Detkan omfatte skrive og sammentællingsfejl og evt. ulovlig
brug af kørere, udeblevne og ufuldtallige hold, samt fejl i licensnumre. TA kan ikke ændre dommerens
bedømmelser i de enkelte heats kørerfelter.
Såfremt TA efter modtagelsen af dommerrapport og kontrol/sammenligning af det på DT modtagne
heatskema med den underskrevne kopi, samt færdigbehandling af eventuelle protester og anker finder
anledning til, eller af SK pålægges, at ændre et matchresultat, gøres dette, og meddeles de implicerede
klubber direkte på den opgivne e-mailadresse.
Ændringen offentliggøres via DMUs hjemmeside.
b. Som ulovligt anvendte kørere defineres:

•
•
•

Kørere uden turneringscertifikat, eller som er i karantæne.
Kørere udenfor den klubs bruttotrup, de kører for, ikke er noteret som frigæstekørere, eller ikke er
frigjort rettidig via DT-systemet.
Når en kører har været indsat i de max. tilladte 5 heat, vil ethvert kørt heat derudover, bortset fra
heat 20 til 22 og skilleheat, - være ulovligt.

•
•

I 2.div. 500cc må ingen kørere deltage i mere end 6 heat til og med heat 20

Såfremt et hold møder med for høj holdsætningsværdisum, anses den højest scorende kører på
holdet som ulovligt anvendt. Hvis flere kørere på holdet scorer lige højt, er det laveste rygnummer
blandt disse, som er ulovligt anvendt.

c.Point opnået af en ulovligt anvendt kører tildeles de øvrige hold i de aktuelle heats, som om den ulovligt
anvendte kører ikke havde deltaget, og matchens slutresultat ændres derefter.
d.
Points opnået af en ulovligt anvendt kører medregnes i dennes personlige gennemsnit, såfremt køreren i
øvrigt er startberettiget i turneringen.
Hvis TA’s korrektion af matchresultatet medfører ligestilling mellem to eller flere hold deles mellemværende
matchpoint mellem de ligestillede hold.
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24.1

Slutspil 1. Division 500 cc ny
Hjelmfarve i finalerunden.:
1.runde.
nr. 2 i grundserien rød
nr. 1 i grundserien hvid
nr. 3 i grundserien gul
nr.4 i grundserien blå
2.runde.
Nr. 1 i grundserien rød
Nr. 2 i grundserien gul.
Nr. 3 i grundserien blå
Nr. 4 i grundserien hvid
Nr. 1 i Grundserien tager 4 point over i slutspillet, nr. 2 får 2 point, nr. 3 får 1 og nr. 4 får 0 point. I slutspillet må der
bruges gæstekører, Gæstekører skal have deltaget i min. 3 matcher for holdet i indeværende sæson
I finalerunderne gives der til:
Nr. 1: 3 matchpoint
Nr. 2: 2 matchpoint
Nr. 3: 1 matchpoint
Nr. 4: 0 Matchpoint
Matchpoint første finale runde overføres til finalerunde 2

Vinder er det hold, der efter slutspilsmatcherne har flest matchpoint samlet set (overførte +
indkørte matchpoints).
· Hvis to eller flere hold står lige i samlet matchpoint (overførte + indkørte matchpoints) efter
slutspilsmatcherne, afgøres deres indbyrdes placering i forhold til resultatet i den sidste slutspils match.
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25.1.1

Matcher
DSL afvikles således at i et grundspil møder alle hold hinanden to og to henholdsvis ude og hjemme.
Efter afsluttet grundspil mødes de 4 bedst placerede hold i et slutspil for endelig placering i
danmarksmesterskabet. Se afsnit 31.1.
En DSL match køres efter heatskema S4.25 som parspeedway imellem 2 hold - bestående af hver 5
kørere samt en holdleder med T-licens - over 14 heat. Startpositionerne fremgår af heatskemaet, og må
kun fraviges i de situationer, der beskrives i 20.11.

1.1.1.
a.

b.

•
•
•
•
c.

Hjemmeholdet har hjelmfarverne rød og blå. Udeholdet har hvid og gul. Holdene beholder de
respektive hjelmfarver i hele matchen, også i evt. skilleheat uanset udfaldet af lodtrækning om
startspor.
Kørerne til heat 13 vælges blandt hvert holds tre lavest scorende kørere inkl. Bonuspoint og
Jokerpoint.
Kørerne til heat 14 er hvert holds 2 højest scorende inkl. Bonuspoint og Jokerpoint.
I heat 13 og 14 kan der benyttes taktisk reserve
De benyttede baner skal fra 2010 være forsynet med ”Air Fence”, PC, printer og internetforbindelse,
samt stillings- / resultatvisning synlig for banens publikum.
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26.1

26.1 Holdtilmelding
· Klubber som ønsker at deltage i næste års DSL og til næste års DSLs
venteliste skal give bindende tilsagn om dette senest 1. oktober året før
turneringsåret.
· De deltagende klubber (moderklubberne) tildeles licens til deltagelse i
ligaen. For at opnå denne licens, skal moderklubben, senest den 31.
december året før, have dannet et selskab, der skal stå for den daglige
drift af klubbens ligahold. Mellem moderklubben og selskab indgås en
driftsaftale, hvor betingelserne for samarbejdet er beskrevet. Når aftalen er
underskrevet og så længe den løber, er det selskabet, der driver driften af
ligadeltagelsen. Selskabet skal ledes af en selvstændig
bestyrelse/direktion, hvoraf formanden for moderklubben ikke må være
formand eller direktør for selskabet. Selskabets ledelse skal have et
medlem fra klubbens bestyrelse.
· I tilfælde af, at selskabet opløses, returneres ligalicensen til DMU.
· Senest 14 dage efter generalforsamling i selskab – dog senest med
udgangen af januar i det nye turneringsår - fremsender selskabets ledelse
godkendt og revisorpåtegnet (registreret/statsautoriseret) regnskab til
DMUs licensudvalg. Vedtaget budget for det kommende års DSL deltagelse
skal vedlægges regnskabet. Budgettet skal afspejle det afsluttede
regnskabsårs resultater.
· På baggrund af fremsendt regnskab/budget indstiller DMUs licensudvalg til
SK, hvilke klubber (selskaber) der deltager i DSL. Licensudvalget kan
forlange supplerende redegørelser fra selskabet, hvis Licensudvalget
vurderer, at der er behov for dette. Såfremt licensudvalget ikke finder
økonomien tilfredsstillende, kan selskabets deltagelse i DSL nægtes.
· SK skal senest med udgangen af februar meddele klubberne (selskaberne),
hvorvidt de kan deltage i DSL det pågældende år.
· Hverken moderklub eller selskab må have et økonomisk mellemværende
med DMU. Sker dette, suspenderes selskabets hold fra DSL og
tvangsnedrykkes til 1.division. Ligalicensen returneres til DMU.
· Et hold skal tilmelde en bruttotrup på max. 11 kørere senest 1. Januar i
turneringsåret..
Heraf skal mindst 3 kørere have dansk licens. Truppen kan udvides i løbet

af sæsonen til det maximale antal, 11.
· I forbindelse med holdtilmeldingen skal FIMs ”Startpermission for
international leagues” udfyldes for alle kørere i bruttotruppen.
Denne tilsendes DMU sekretariat senest den 1. januar i tuneringsåret.
· Kørernavne skal oplyses til SK på de dertil beregnede skemaer med
licensnumre og kørernes kategori:
· Fra kategori A må der max. være 2 danske kørere i truppen
· Fra kategori B må der max. være 3 danske kørere i truppen

. Fra kategori C må der max. være 2 danske kørere i truppen
. Fra kategori B og C må der max. være 4 danske kørere i
truppen i alt
· Efter 2 matcher optages D køreren automatisk i Bruttotruppen. Der må
dog max. være 2 D kørere i Bruttotruppen
Angående kategori se A1.02.b
· DSL kan tilmeldes 8 hold fra 8 forskellige danske klubber, fortrinsvis de 7
bedst placerede i DSL+ 1.divisions bedst placerede hold i forudgående
turneringsår. Ingen klub kan være repræsenteret af mere end et hold i
ligaen. Ingen klub kan have mere end et hold i DSL.
· Andre klubber kan tilmeldes på venteliste, som aktiveres, hvis færre end 8
berettigede klubber har tilmeldt sig inden fristens udløb og prioriteres til
indrykning således:
1. Nedrykket ligaklub, såfremt denne ønsker det
2. 1.divisions bedst placerede klub.
3. Øvrige DIT klubber i rækkefølge efter placering.
4. Indrykning mellem DSL og DIT stadfæstes umiddelbart herefter, og til
og afgang til DSL betragtes ikke som op- og nedrykning.
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27.4

31

31.1
31.5

27.4 Reserve, Taktisk reserve og Joker
· Reserven har nr. 5 i holdopstillingen og må, udover sine programsatte
heats, på et hvilken som helst tidspunkt i matchen, indsættes i max. 3
heat.
· Ingen af holdets kørere nr. 1, 2, 3 og 4, må køre mere end 2 heats udover
de programsatte.
· Skilleheat er undtaget fra bestemmelsen om antal kørte heat.
· Reserven må erstatte en hvilken som helst anden startberettiget kører på
holdet, også i en restart af et heat, uanset årsag til restarten.
· Hvis reserven er startberettiget, kan den ordinære kører genindsættes ved
restart af et heat.
· Holdlederen kan aldrig indsætte reserven, eller genindsætte den ordinære
kører, for en kører der er udelukket af heatet. d eller M, eller som ikke var
kørende for egen motorkraft ved heatstop, noteret F, R eller NS.
· Man kan kun køre Joker i ens egne programsatte heat.
Taktisk reserve:
· Efter 3. Heat må holdlederen for det hold som er på sidstepladsen, min. 6
point efter, udskifte en kører med en anden af holdets kørere.
· Det er tilladt at benytte 2 taktiske reserver i samme heat.
· Reserven kan ikke indsættes som taktisk reserve i sit eget programsatte
heat.
I heat 13 og 14 kan der benyttes taktisk reserve
Joker:
· Et hold der er bagud med min. 10 point kan efter 4. heat indsætte joker.
Dette kan gøres 1 gang pr. match.
72
· Hjemmeholdets Joker kører med grøn hjelmfarve, og udeholdets kører
med sort.
· Holdlederen skal inden udkørsel til heatet meddele til stævnelederen, når
en joker indsættes. Dette markeres med visning af jokerskilt ved
startstedet.
· Enhver af holdets kørere kan indsættes som Joker.
· Ved restart kan holdlederen ændre sin beslutning.
· Point opnået som jokerkører tæller dobbelt i matchen, men indgår i
beregning af pointgennemsnit med det halve af jokerens pointscore i
heatet

Op- og nedrykning
Oprykning til DSL:

•
•
•
•
•
•
•

Det højest placerede 1. Div.hold over nedrykningspladsen, der ønsker oprykning og
opfylder betingelserne for tilmelding, kan rykkes op til DSL efter følgende regler:
De hold, som ønsker at deltage i DSL skal, året før de ønsker at deltage, pr. 1. april
tilmelde holdet iht. tilmeldingsgebyr, samt stille en garanti på kr.
25.000 kr., som returneres sammen med tilmeldingsgebyret, såfremt
oprykningsberettigelse ikke opnås.
Den/de klub(ber) som bliver berettiget til oprykning til DSL og derefter melder fra, skal
betale frameldingsgebyr kr. 15.000 og fortaber tilmeldingsgebyret.
Det lavest placerede hold nedrykkes fra DSL til DS serien.
Hvis et DSL hold trækker sig uden at være nedrykket, placeres det i DS Serien.
Såfremt det højest placerede DS serie hold som er tilmeld inden 1. april ikke ønsker at eller ikke kan - oprykkes, kan det lavest placerede DSL hold forblive i DSL, hvis det ønsker
det og fortsat opfylder betingelserne for tilmelding.
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32.0 –
32.6

. Speedwayturneringer i 2015
Danmarksturneringen for 500cc Oldboys
32

Hovedregel

De generelle regler i kapitel: Speedwayturneringer i 2015 Fælles bestemmelser,
suppleret med nedenstående særregler er gældende. Turneringen administreres af en arbejdsgruppe kaldet
Oldboysudvalget.
Speedwayturneringer i 2015 Fælles bestemmelser

32.1

Kørere
A Kørerne skal være fyldt 33 år, og have nationalt eller oldboys licens.
Der tillades en (1) kører på et hold, som er fyldt 30 år, såfremt denne ikke før licenserhvervelsen har
deltaget i nogen anden turnering.
B Oldboysudvalget fastsætter kørernes snit.
C Holdsætningsværdierne er faste gennem hele sæsonen. Kørernes
turneringsgennemsnit danner
grundlag for næste års holdsætningsværdi.

32.2

Holdanmeldelse
A Et hold består af 5kørere og en holdleder med minimum TT-licens.
Det er alene holdledernes ansvar kun at bruge startberettigede kørere. TA foretager ingen
efterkontrol heraf.
B Summen af kørernes holdsætningsværdier må ikke overskride 35.
C Der er fri brug af gæstekørere.

32.3
Matcher
Arrangøren kan af de fremmødte hold samlet opkræve et startgebyr på maksimalt kr. 2000.- til dækning af
løbsafgift og påløbende udgifter.
A En match består af 22 heat afviklet efter køreskema S4.26
Uden løbstilladelse er det tilladt at afvikle 4 indskudte heat for andre kørere efter heatskema S4.20.
B Kører nr. 5 må køre 2 heat udover de programsatte heat til og med heat 19.
C Deltagerne i heat 20 til 22 udtages af holdlederen..
d Ved berøring af starttape gælder 20.13 pkt. c og d. Dog er starttillægget 10 m.
32.4
Taktisk reserve og Joker
Taktisk reserve må ikke benyttes.
Hvert hold, der er mindst 7 point efter det førende hold, må indsætte Jokeren gang i matchen. En kører må
kun indsættes som Joker i et af sine egne programsatte heat.
(heat 20- 22 betragtes ikke som programsat heat).
32.5
Tekniske regler
Der mærkes ikke dæk.
32.6
Matchresultat
Dommerens afgørelser af protester kan ikke ankes.
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35.4

35.4

•
•
•
•

Lydmåling
Teknisk kontrol må ikke godkende en motorcykel, hvis den overskrider det for klassen højest
tilladte lydtryk ved måling.
Se Alment reglement 01.111.1 t.o.m. 01.111.5 samt bilag 5 i alment reglement.
Kontrollen udføres i forbindelse med den tekniske kontrol, når en DMU lydmåler er til stede
forud for stævnet eller løbet.
Ved turneringsmatcher måles et passende antal motorcykler før løbsstart, dette aftales mellem
dommer og lydmåler.

o
o
o
o
o
o
•
•

De udtagne kørere informeres så tidligt, at de kan møde til kontrollen med
opvarmede motorer.
I turneringsmatcher begrænses hver kørers antal af målte motorcykler af
tidsmæssige grunde til 2.
En motorcykel, som ikke efter 3 målinger er bragt i stand til at overholde klassens
lydgrænse, skal tages ud af stævnet og henstilles i parc fermé indtil protesttidens
udløb
Efter turneringsmatchen måles en motorcykel fra den højst scorende kører fra hvert
hold. Har to eller flere kørere indkørt samme antal points, måles en motorcykel som
tilhører køreren der har kørt med det lavest rygnummer.
Lydmålingen skal fortages på den cykel som har kørt det seneste heat.
Ved konstateret overskridelse af tilladt lydtryk (jfr. Bilag 5+1dB(A)) efter matchen,
fratages den pågældende kører samtlige indkørte points.

Ved mesterskabsstævner og individuelle løb måles samtlige motorcykler inden løbsstart.
Kontrollen udføres i forbindelse med den tekniske kontrol, når en DMU lydmåler er til stede
forud for stævnet eller løbet.

o
o
o
o

En motorcykel, som ikke efter 3 målinger er bragt i stand til at overholde klassens
lydgrænse, skal tages ud af stævnet og henstilles i parc fermé indtil protesttidens
udløb
Efter løbet måles placering 1, 2 og 3.
Lydmålingen skal fortages på den cykel som har kørt det seneste heat.
Ved konstateret overskridelse af tilladt lydtryk (jfr. Bilag 5+1dB(A)) efter løbet,
fratages den pågældende kører samtlige indkørte points.

Udeblivelse fra tilsagt måling betragtes og straffes som en overskridelse af højst tilladte lydtryk.
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37.3

Et originalt standardstel må af sikkerhedsmæssige grunde ikke ændres konstruktivt. Dog må lejere,
bøsninger, skiver, bolte m.m., i kronrøret skiftes til anden type, ved montering af svinggaffel. Specialstel af
speedwaytype, hvis sikkerhed kan godkendes af teknisk kontrol, er tilladt.
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48.1

b. På baner, der anvendes i DSL, 1. og 2.Div. 500cc , baner der afholder DMU mesterskabs løb samt på
baner, der har eller søger FIM track licens skal der på barrieren i svingene og den første del af hver langside
opsættes ekstra beskyttelse (APD, Additive Protection Device) af en FIM godkendt type. Dette skal være mindst
1,2 m. højt og være solidt og tætsiddende fastgjort til den permanente barriere foroven og forneden, således
det ikke ved påkørsel kan svinges op over barrieren. Nederst mod banen skal der være et ca. 30 cm. højt
kickboard
.
.
.
g Afbærerplanke: (Kickboard)
Sikkerhedshegnet skal uanset konstruktion, være udstyret med afbærerplanke, 30 cm høj, fremstillet af
træ, eller hårdt gummi i kontrastfarve til banen, fastgjort til barriere af træ, eller fastgjort i jorden ved et
trådhegn eller APD, og i så fald, ikke fastgjort på hegnets stolper

