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Afviklingsbestemmelser 
DM i dragracing  

 

1.  Generelt  

Alle klasser er pointgivende ved Danmarksmesterskaberne ved minimum 4 deltagere 

ved et event. 

10 point til hver bil, der er godkendt ved tilmelding og syn. 
 
Det er op til arrangøren om der skal køres eliminering/stiger i klasserne. 
 
Pointgivning ved eliminering/stiger 
Antal 
biler 

1. rundes 
tabere 

2. rundes 
tabere 

3. rundes 
tabere 

4. rundes 
tabere 

5. rundes 
tabere 

Runner 
up 

Winner 

1-2      20 40 

3-4 20     40 60 

5-8 20 40    60 80 

9-16 20 40 60   80 100 

17-32 20 40 60 80  100 120 

32-64 20 40 60 80 100 120 140 

 
Pointgivning ved kvalificering: 

Det antal biler der deltager i kvalificeringen, er det antal point der gives til kval. 1, kval. 

2, kval 3 osv. 

F.eks. med 29 deltagende biler: 
Kval 1. = 29 point 
Kval 2. = 28 point 
Kval 3. = 27 point 

Osv. 

 

Pointgivning uden stiger/eliminering: 
Antal 
biler 

32.-64. 
placering 

17.-32. 
placering 

9.-16. 
placering 

5.-8. 
placering 

3.-4. 
placering 

2. 
placering 

1. 
placering 

        

1-2      20 40 

3-4     20 40 60 

5-8    20 40 60 80 

9-16   20 40 60 80 100 

17-32  20 40 60 80 100 120 

32-64 20 40 60 80 100 120 140 

 
 
Hvis der ikke køres eliminering/stiger, tillægges kvalificeringspoint ved pointgivningen. 
 
Alle DM-afdelinger er tællende.  
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1.1 Eliminering og præmiering 

Der køres eliminering med sportsmandsstige special (al solokørsel køres i 1. runde) 

Extreme Street kører eliminering med pro stige special (al solokørsel køres i 1. runde) 

Der køres All in. 

Præmiering af winner & runner up. Disse præmieres af arrangør. 

1.2 Krav til deltagere 

1. Deltageren skal have gyldig dragracing-, streetrace-, eller endagslicens. 

2. Deltage i førermøder 

3. Må ikke være påvirket af alkohol, narko mm. 

4. Protest ifølge DASU’s reglement 1. Protestgebyr ifølge adm. cirkulære H4 

5. Køretøjet skal inden teknisk kontrol være "race-klar". Dvs. ingen løse genstande 

i bilen, dæk der bruges til race er monteret og personlig udrustning er fremlagt.  

1.3 Personlig udrustning 

1. Godkendt hjelm, jf. teknisk reglement. 
2. Lange bukser og strømper. 
3. Lukket, fastsiddende sko af snøretypen. 
4. Ved biler med køretid under 11.00 sekunder (402 m) skal der bruges personlig 

udrustning efter gældende dragracing ET-reglement. 
 
 
2. Generelle bestemmelser 

1. Gældende for alle klasser: Sikkerhed for bil og fører i henhold til ET-

reglementet. I tvivlsspørgsmål er det altid reglement 8 der er gældende. 

2. E 85, methanol eller lattergas er tilladt, men skal oplyses til teknisk kontrol for 
korrekt afmærkning. 

 
3. Ingen uafskærmet del af brændstofanlægget må forefindes i førerkabinen. 

 

3. Klasser 

 

Modified Street 10,00 / 6,40 sek. index 

Klassen er åben for modificerede biler med døre. 

Kræver A4B4 licens. 

Klasseforkortelse i tilmelding:  MS 
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Pro ET 

Bracket-klasse er baseret på et handikapsystem, hvor køreren vælger sit personlige 

dial-in (tid)  

Klassen er åben for alle biler. 

Handikap-racing er baseret på kørerens personlig valgte tid (dial-in). Tiden må ændres 

ved hvert gennemløb. Vinderen er den, der kommer først over mållinjen uden at køre 

hurtigere end den valgte dial-in.  

Tiden (dial-in) kan sættes mellem 9,00-14,99 sekunder på ¼ mile eller 5,75-9,60 på 1/8 

mile. Undtagelse for J15 og J16 (juniorklasser) ifølge danske regler. 

Kvalificering sker ved, at jo tættere man er på sit dial-in, jo højere kommer man op i 

stigen. Der må ikke køres hurtigere end dial-in.  

Hvis en deltager kører hurtigere end sit dial-in, tæller kvalifikationsrunden ikke. Dial-in-

tiden skal stå tydeligt på bilen inden den kører ind i burnout-boksen. 

Kræver A4B4 licens hvis der køres under 11.00 sek. 

Klasseforkortelse i tilmelding: P-ET 

Extreme Street 7,50 / 4,70 sek. index 

Klassen er åben for kraftigt modificerede eller specialbyggede biler. 

1. Frit dækvalg 

2. Helt eller delvist rørramme-chassis 

3. 4-link ophæng 

4. Fri motorplacering 

5. Minimum A4/B4 licens 

Der køres eliminering med Pro-stige. 

Kræver A4B4 licens 

Klasseforkortelse i tilmelding:  ES 
 

3. Præmieoverrækkelse 

 

Sæsonen afsluttes med et award show, hvor alle bliver indbudt til overværelse af DM 

pokaler overrækkelsen. Information om dette, vil blive offentliggjort på klubbers / 

DASU hjemmeside samt via Facebook. 




