
Reglementsændringer pr. 5. maj 2022 
D.5.7 Starten 

a. Al udkald til start sker ved at dommeren igangsætter 2- 
minutters reglen. 

b. En kører, der berører eller sprænger starttapen, efter at 
dommeren har tændt det grønne lys, men før startgaten er 
udløst, udelukkes og idømmes en warning. 

c. Hvis en kører berører eller sprænger starttapen med cykel, 
krop eller hjelm efter at startgaten er udløst, skal 
dommeren stoppe heatet for utilfredsstillende start, og 
starte heatet om. Køreren idømmes en warning. 

d. Ved 2 warnings udelukkes køreren 
e. Ved omstart anvendes 1-minut reglen, som igangsættes når 

startsnoren er klar. 
 

Starten 
a. Al udkald til start sker ved at dommeren igangsætter 2- 

minutters reglen. 
b. Hvis starten skønnes at være utilfredsstillende, eller ved 

sprængt startsnor, skal dommeren øjeblikkeligt stoppe heatet, 
og heatet startes om med startberettigede kørere. Der gives 1 
minut til omstarten, regnet fra det øjeblik hvor startsnoren er 
klar igen. 

c. En kører, der berører eller sprænger starttapen, efter at 
dommeren har tændt det grønne lys, men før startgaten er 
udløst, udelukkes og idømmes en warning. 

d. Hvis en kører berører eller sprænger starttapen med cykel, 
krop eller hjelm efter at startgaten er udløst, skal dommeren 
stoppe heatet for utilfredsstillende start, og starte heatet om. 
Køreren idømmes en warning. 

e. En kører der ikke holder stille, efter at dommeren har tændt 
det grønne lys, men før startgaten er udløst, idømmes en 
warning. 

f. Ved 2 warnings udelukkes køreren 
 

Præcisering af 
warning og 1 
minutsregel 

D.5.9  Heat 13 og heat 14 
 

• Heat 13: Kørerne vælges blandt de 3 lavest scorende 
kørere inkl. bonuspoint. 

• Heat 14: Kørerne er hvert holds 2 højest scorende kørere 
inkl. bonuspoint. 

 

Nominering til heat 
13 og 14 var røget 
ud af reglementet 
fra 2021 til 2022 



4.2.3 Hjelmkvalitet 
Alle hjelme skal være godkendt og mærkede efter en af de 
nedenstående normer.  
De FIM anerkendte godkendelsesmærker, anført i FIM’s 
Technical Rules 01.70, er:  
Europa: ECE 22-05. Godkendelsesnummer nedenunder skal 
begynde med 05,  
USA: SNELL M2015. 
Japan: JIS T 8133:2015 
DMU kan for specifikke hjelmtyper, der måtte være godkendt 
efter en af  
ovenstående standarder, fastsætte, at disse ikke må benyttes 
inden for en eller  
flere løbsgrene.  
Såfremt Teknisk kontrol finder, at en hjelm ikke opfylder 
betingelserne eller er  
defekt, skal kontrollanten fjerne godkendelsesmærket fra 
hjelmen og nægte  
godkendelse. 

Hjelmkvalitet 
Alle hjelme skal være godkendt og mærkede efter en af de 
nedenstående normer.  
De FIM anerkendte godkendelsesmærker, anført i FIM’s Technical 
Rules 01.70, er:  
Europa: ECE 22-05 og ECE 22-06 (kun type P). 
Godkendelsesnummer nedenunder skal begynde med 05 eller 06.  
USA: SNELL M2015, M2020R, M2020D 
Japan: JIS T 8133:2015 
DMU kan for specifikke hjelmtyper, der måtte være godkendt efter 
en af  
ovenstående standarder, fastsætte, at disse ikke må benyttes 
inden for en eller  
flere løbsgrene.  
Såfremt Teknisk kontrol finder, at en hjelm ikke opfylder 
betingelserne eller er  
defekt, skal kontrollanten fjerne godkendelsesmærket fra hjelmen 
og nægte  
godkendelse. 

Tilføjelse af 
godkendelsestyper 

C9.8 Bagdæk  
a. Bagdækket på en speedwaycykel skal monteres på en WM3 
max.-2.15 x 19"  
fælg.  
b. Der må kun benyttes dæk, som er homologerede af FIM, og 
hvert år vedtaget  
af Sportskommissionen til brug i Danmark. Se punkt C.9.12. 
c. Der må for hver fremmødt kører godkendes 2 dæksider pr. 
løb/match. Køreren  
eller hans mekaniker vælger, hvilke 2 dæksider han ønsker 
godkendt til kørsel.  
I DSL, DT og DM kan der være andre regler. Se afsnit om DSL, DT 
og DM  
d. Teknisk kontrol mærker dækkene på godkendte side.  
Godkendelsen kan være et dæk mærket på begge sider, eller to 
dæk, hver  

Bagdæk  
a. Bagdækket på en speedwaycykel skal monteres på en WM3 
max.-2.50 x 19"  
fælg.  
b. Der må kun benyttes dæk, som er homologerede af FIM, og 
hvert år vedtaget  
af Sportskommissionen til brug i Danmark. Se punkt C.9.12. 
c. Der må for hver fremmødt kører godkendes 2 dæksider pr. 
løb/match. Køreren  
eller hans mekaniker vælger, hvilke 2 dæksider han ønsker 
godkendt til kørsel.  
I DSL, DT og DM kan der være andre regler. Se afsnit om DSL, DT og 
DM  
d. Teknisk kontrol mærker dækkene på godkendte side.  
Godkendelsen kan være et dæk mærket på begge sider, eller to 
dæk, hver  

Ændring af bredde 
på bagfælg 



mærket på en side.  
Mærket skal være synligt under hele løbet/matchen, og kan af 
teknisk kontrol  
opfriskes, hvis det er blevet utydeligt 

mærket på en side.  
Mærket skal være synligt under hele løbet/matchen, og kan af 
teknisk kontrol  
opfriskes, hvis det er blevet utydeligt 

10.1 Olieopsamlingstank 
Hvis motoren har fri olieafgang, skal olien føres til en 
opsamlingstank, der er anbragt  
let tilgængeligt.  
Tanken skal konstrueres således at olien ikke kan løbe ud når 
cyklen ligger vandret.  
Aftappet spildolie skal deponeres i en dertil opstillet beholder i 
banens miljøstation.  
For motorer med lukket oliekredsløb gælder, at 
udluftningsslangen skal føres ned i en  
beholder, der kan opsamle alt dryp. Beholderens volumen skal 
min være 300cc. 

Olieopsamlingstank 
Hvis motoren har fri olieafgang, skal olien føres til en 
opsamlingstank, der er anbragt  
let tilgængeligt.  
Tanken skal konstrueres således at olien ikke kan løbe ud når 
cyklen ligger vandret.  
Aftappet spildolie skal deponeres i en dertil opstillet beholder i 
banens miljøstation.  
For motorer med lukket oliekredsløb gælder, at udluftningsslangen 
skal føres ned i en  
beholder, der kan opsamle alt dryp. Beholderens volumen skal min 
være 300cc. 
Når motoren kører, skal olieopsamlingstanken være lukket.  
Der må ikke bores hul i aftapningsskruen så der kan løbe olie ud. 

Uddybning af regler 
for tank. 



17.7  Holdsætningsværdi 
1. Danske samt udenlandske kørere, der har kørt mindst 4 
matcher i foregående 
års divisioner værdisættes i henhold til afsnit 17.6, dog således 
at ingen kører i 
en bruttotrup får en holdsætningsværdi under 2,50 eller over 
10,00.  
Ranglisten fra den af SK/TA fastsatte snitdato for året før er 
gældende. 
2. TA kørerværdisætter følgende: 
• Ved samarbejder mellem DMU og andre nationale forbund 
(FMN)  
værdifastsættes kørere, der ikke har deltaget i 4 matcher, samt 
nye kørere. 
• Danske kørere, som sættes i en bruttotrup, der ikke jf. 17.6 
har kørt 4 DIT  
matcher inden foregående års turnerings næstsidste runde og 
ikke fremgår 
af foregående års rangliste. 
• Ved klasseskift fra 50 og 85cc samt 
førstegangslicensudstedelse,  
værdisættes til 2,50. 
• 85cc nye udenlandske kørere, der ikke tidligere har deltaget i 
den danske  
turnering, samt udenlandske kørere der ikke har deltaget i 4 DIT 
matcher  
værdisættes af TA. 
• 250cc kørere der har deltaget i 250cc-turneringen, som laver 
klasseskift til  
500c, værdisættes af TA. 
• 500cc udlændinge, danske professionelle samt udlændinge på 
dansk licens  
værdisættes af TA. Listen over disse køreres 
turneringsgennemsnit  
udarbejdes af SK/TA og offentliggøres ved sæsonafslutning. 

 Holdsætningsværdi 
1. Danske samt udenlandske kørere, der har kørt mindst 4 matcher 
i foregående 
års divisioner værdisættes i henhold til afsnit 17.6, dog således at 
ingen kører i 
en bruttotrup får en holdsætningsværdi under 2,50 eller over 
10,00.  
Ranglisten fra den af SK/TA fastsatte snitdato for året før er 
gældende. 
2. TA kørerværdisætter følgende: 
• Ved samarbejder mellem DMU og andre nationale forbund 
(FMN)  
værdifastsættes kørere, der ikke har deltaget i 4 matcher, samt nye 
kørere. 
• Danske kørere, som sættes i en bruttotrup, der ikke jf. 17.6 har 
kørt 4 DIT  
matcher inden foregående års turnerings næstsidste runde og ikke 
fremgår 
af foregående års rangliste. 
• Ved klasseskift fra 50 og 85cc samt førstegangslicensudstedelse,  
værdisættes til 2,50. 
• 85cc nye udenlandske kørere, der ikke tidligere har deltaget i den 
danske  
turnering, samt udenlandske kørere der ikke har deltaget i 4 DIT 
matcher  
værdisættes af TA. 
• 250cc kørere der har deltaget i 250cc-turneringen, som laver 
klasseskift til  
500c, værdisættes af TA. 
• Danske professionelle samt udlændinge på dansk licens  
værdisættes af TA. Listen over disse køreres turneringsgennemsnit  
udarbejdes af SK/TA og offentliggøres ved sæsonafslutning. 

• Nye 500cc udenlandske kørere får tildelt en 
holdsætningsværdi. Efter 2 matcher vurderes kørerens 
holdsætningsværdi som efterfølgende er gældende. 

Nye udenlandske 
kørere 



• Danske kørere, der efter mindst et års pause vender tilbage til 
DIT. Fra 
datoen, hvor holdsætningsværdierne offentliggøres, er der 14 
dages frist for 
indsigelse for klubberne. Derefter er værdierne gældende. 
• Hvis køreren har kørt 50cc i danske turnering, kan køreren 
fortsætte i 85cc  
turneringen. Køreren får en holdsætningsværdi på 2,5. 
3. Fejl i holdopsætning som følge af en forkert offentliggjort 
holdsætningsværdi  
straffes ikke, hvis ændringens offentliggørelse sker senere end 
fristen for 
indsendelsen af holdanmeldelse til en match. 
Såfremt dette giver åbenbare urimeligheder, kan TA ændre 
denne med omgående 
virkning for efterfølgende matcher. 

• Danske kørere, der efter mindst et års pause vender tilbage til 
DIT. Fra 
datoen, hvor holdsætningsværdierne offentliggøres, er der 14 
dages frist for 
indsigelse for klubberne. Derefter er værdierne gældende. 
• Hvis køreren har kørt 50cc i danske turnering, kan køreren 
fortsætte i 85cc  
turneringen. Køreren får en holdsætningsværdi på 2,5. 
3. Fejl i holdopsætning som følge af en forkert offentliggjort 
holdsætningsværdi  
straffes ikke, hvis ændringens offentliggørelse sker senere end 
fristen forindsendelsen af holdanmeldelse til en match. 
Såfremt dette giver åbenbare urimeligheder, kan TA ændre denne 
med omgående virkning for efterfølgende matcher. 
 
 
 
 
 
 



F.1.4 

 

 

Opdateret billede – 
samme mål 



F.1.1 

 

Kun hjelme af følgende internationale standarder kan godkendes:  

 
 
Eksempel af godkendelsesmærke. (For Europe vil landekode 
fremgå, eks. E4=Holland. For komplet oversigt over landekoder 
henvises til FIM Track Racing Technical Rules 01.70). 
 

 
 

 

Nye 
godkendelsesnumre 

 


