
Dispensation fra MX-reglementet 2020 i forb. med Corona            16.07.2020 
 

Oprindelig tekst Ny tekst / rettelse Kommentar 

9.3.1 Antal stævner/afdelinger [DM-A] 
Hvert år afvikles 4-7 afdelinger.  
 

9.3.1 Antal stævner/afdelinger [DM-A] 
Hvert år afvikles 24-7 afdelinger. 

Pga. Corona afvikles i 2020 en 
komprimeret MX-løbssæson med 
planlagte mesterskabsserier á 3 
afdelinger. I tilfælde af, at en af 
afdelingerne må aflyses, skal en 
serie stadig gælde som 
mesterskabsserie, hvor der kan 
kåres en Danmarksmester – 
derfor justeres den nedre grænse 
for antal afdelinger i en DM-serie 
til 2 for 2020-sæsonen. Det 
samme gælder OB C Cup og Kids 
Cup. 

9.4.1 Antal stævner/afdelinger [DM-B] 
Hvert år afvikles 4-7 afdelinger.  
 

9.4.1 Antal stævner/afdelinger [DM-B] 
Hvert år afvikles 24-7 afdelinger. 

9.5.1 Antal stævner/afdelinger [DM Dame/Pige] 
Hvert år afvikles 4-7 afdelinger.  
 

9.5.1 Antal stævner/afdelinger [DM Dame/Pige] 
Hvert år afvikles 24-7 afdelinger. 

9.6.1 Antal stævner/afdelinger [DM Mini] 
Hvert år afvikles 4-7 afdelinger.  
 

9.6.1 Antal stævner/afdelinger [DM Mini] 
Hvert år afvikles 24-7 afdelinger. 

9.7.1 Antal stævner/afdelinger [DM OB og DMU Cup OB C] 
Hvert år afvikles 4-7 afdelinger.  
 

9.7.1 Antal stævner/afdelinger [DM OB og DMU Cup OB C] 
Hvert år afvikles 24-7 afdelinger. 

9.9 DM Pitbike 
DM Pitbike Open afvikles som en landsdækkende løbsserie 
over 4-7 afdelinger, om muligt geografisk fordelt landet 
over. 
 

9.9 DM Pitbike 
DM Pitbike Open afvikles som en landsdækkende løbsserie 
over 24-7 afdelinger, om muligt geografisk fordelt landet 
over. 

9.10.1 Antal stævner/afdelinger [DM Sidevogn] 
Hvert år afvikles 4 til 7afdelinger for sidevogn open. 
 

9.10.1 Antal stævner/afdelinger [DM Sidevogn] 
Hvert år afvikles 24 til 7 afdelinger for sidevogn open. 

9.11.1 Antal stævner/afdelinger [DM Quad] 
Hvert år afvikles 4 til 7 afdelinger.  
 

9.11.1 Antal stævner/afdelinger [DM Quad] 
Hvert år afvikles 24 til 7 afdelinger. 

14 Kids Cup 
DMU Kids Cup er en landsdækkende løbsserie over 3-6 
afdelinger, hvor kørerne via deltagelse i de enkelte 
løbsafviklinger kan optjene point til deres stamklub. 
 

14 Kids Cup 
DMU Kids Cup er en landsdækkende løbsserie over 23-6 
afdelinger, hvor kørerne via deltagelse i de enkelte 
løbsafviklinger kan optjene point til deres stamklub. 

         


