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Reglement 8.1
Dragracing sportsligt reglement
8.1.0. ALMENE BESTEMMELSER
8.1.001 REGLEMENT 8.1
DASU’s reglement 8.1 indeholder nationale sportsbestemmelser gældende for dragracearrangementer i Danmark.
8.1.002
Alle officials og deltagere skal overholde bestemmelserne i dette reglement og dets
indbydelse m.v. samt DASU’s andre reglementer både før, under som efter et
arrangement.
8.1.003 Overtrædelser af reglement
Følgende handlinger vil være at anse for overtrædelse af reglementerne:









ethvert forsøgt eller fuldbyrdet tilfælde af direkte eller indirekte bestikkelse af
nogen, som beklæder noget hverv som official/deltager eller på anden måde
optræder i forbindelse med et arrangement.
enhver af en official/deltager eller dennes hjælpere foretagen handling, som
indebærer modtagelse af eller tilbud om modtagelse af nogen form for bestikkelse.
enhver handling, foretaget i den hensigt til en konkurrence at anmelde et køretøj,
hvis konstruktion ikke opfylder de gældende reglementers bestemmelser eller at
deltage i en konkurrence med et sådant køretøj.
enhver handling eller adfærd, som er egnet til at nedsætte et givent arrangements
omdømme eller kan virke til skade for automobilsportens interesser i
almindelighed.
undladelse af øjeblikkelig at efterkomme en officials anvisninger/ordrer.

8.1.004 FIA
FIA er den eneste internationale sportsmyndighed, som er berettiget til at udfærdige eller
ændre bestemmelser og reglementer vedrørende fremme af og kontrol med
automobilsport.
FIA er ligeledes den højeste internationale domstol i tvistigheder, der opstår på grund af
de bestemmelser, federationen har udstedt, idet det anerkendes, at de samme rettigheder
udøves af Fédération Internationale Motocycliste for 1-, 2- og 3-hjulede køretøjers
vedkommende.
8.1.005 ASN
Den nationale kontrol med automobilsport udøves efter FIA’s bestemmelser i hvert enkelt
land af den nationale klub eller union (ASN), der er medlem af FIA.
Nationale bestemmelser kan sættes i kraft umiddelbart uden at afvente FIA’s
godkendelse.
8.1.006 Trafikministeriets bekendtgørelse
Trafikministeriets bekendtgørelse om afholdelse af motorløb skal til enhver tid overholdes.
8.1.007 Medlemsskab
For at kunne deltage i en hastighedskonkurrence skal man have gyldig licens.
8.1.008
Optagelse i klub under DASU sker på den pågældendes klubs betingelser. Man kan være
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8.1.009 Ansvar
Enhver deltagelse i et arrangement sker på deltagerens egen risiko og ansvar.

8.1.1 ARRANGEMENT og KONKURENCER
8.1.100 Indbydelser
Det påhviler en løbsledelse inden et arrangement, at udfærdige indbydelse for hver enkelt
af arrangementet omfattet konkurrence.
En bestemmelse i indbydelsen, som strider mod FIA’s regler, er ugyldig, med mindre det
drejer sig om en national bestemmelse, godkendt af DASU.
8.1.101
Som indbydelse betegnes enhver konkurrence i overensstemmelse med dette reglement
samt supplerende reglementer og bestemmelser.
Løbslederen udsender den af DASU godkendte indbydelse, til et arrangement.
8.1.102
Indbydelser sendes/offentliggøres i god tid før løbet.
Nedenstående punkter skal medtages i indbydelsen.
Punkter, som ikke er i indbydelsen, skal meddeles i en pressemeddelelse eller ved
førermøde.
Indbydelsen skal altid godkendes af Dragracingudvalget før løbstilladelse
udsendes/offentliggøres.
Følgende tekst skal altid stå i indbydelsen:
”Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med FIA´s internationale og DASU´s
nationale regler.”
”Deltagere og funktionærer har igennem sin tilmelding samtidig givet tilladelse til
offentliggørelse af personlige oplysninger, samt registrering i arrangørens register.”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Arrangør, sted og dato.
Løbsledere, navn og telefonnummer og evt. dommers navn
Fakta officials navn
Medie og PR ansvarlig, point koordinator ved serie, navn og mailadresse evt.
telefonnummer.
Konkurrenceform og løbsstrækning.
Konkurrencestedet, bane, telefonnummer under løbet.
Tidsplan: Sekretariat, teknisk kontrol, Kvalificering, Eliminering, Løbets afslutning,
Præmieuddeling
Førermøde
Resultaternes offentliggørelsessted
Prisuddeling
Deltagere, klasser.
Tilladte biler, bilklasser, stiger, kørerækkefølge og eventuelt sammenlægninger af
klasser.
Ved ET-konkurrence angives det, om der køres ”Heads Up” eller med handicapstart
samt regler for angivelse og ændring af ”Dial-In”.
Desuden skal der også angives hvilket udstyr man ikke må bruge, f.eks.
indsprøjtnings modeller.
Information om evt. mørke kørsel.
Benzin og olie, adgang og bortskaffelse under løbet.
Opstilling af officiel opslagstavle til resultater og organisationsplan*
Tilmeldelses gebyr.
Tilmeldelse (dato) og evt. efter tilmeldelse.
Aflysning.
Reklamer
Priser, point og evt. dato for Award og eller præmiefest.
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22. Påbud.
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*Punkt 15 - Arrangøren skal lave kvalifikations- og resultatlister og disse skal hænges op
på en officiel opslagstavle, hvis placering er angivet på indbydelsen.
Klokkeslættet skal angives på listerne.
Kvalifikationslisten skal laves i aktuel kvalifikationsrækkefølge.
Efter afsluttet kvalifikation skal resultatlisten udarbejdes som en eliminerings stige.
Når den fastsatte protest tid er slut og alle protester er behandlet, så underskriver
løbslederen stigen/resultatlisten. Hvis resultatlisten ikke kan færdiggøres indenfor dette
tidsrum, skal det noteres på listen.
Efter underskrivelsen kan resultatet kun ændres af en retmæssig klageinstans, som hører
under DASU. Se DR 10.
Ved en afdeling af en løbsserie skal arrangøren sende en kopi til pointkoordinatoren. Hvis
dette ikke kan lade sig gøre, skal det påføres listen sammen med en begrundelse.
8.1.103 Ændring i indbydelsen
Efter tilmeldingsperiodens begyndelse kan ændringer i de for en konkurrence udfærdigede
indbydelse og/eller program ikke foretages uden dragracingudvalgets og samtlige
anmeldte deltageres samtykke.
Under tvingende, uforudseelige omstændigheder eller af sikkerhedsgrunde, kan
dommer/løbsleder dog foretage ændringer, men deltagerne skal i så fald underrettes
herom.
8.1.104 Program
Ved internationale og store nationale løb, skal løbsledelsen udfærdige et program til
publikum.
Programmet skal indeholde følgende oplysninger:
 Pkt. 81.015 indhold
 Tid og sted for de(n) pågældende konkurrence og betegnelse af konkurrencens art.
 Deltagernes navne, eventuelle pseudonymer sættes i citationstegn og startnumre.
 Eventuelle handicaps.
 Løbsledelsens navne og evt. dommer.
 Foreløbige samlede pointstillinger
8.1.105
I alle reglementer, programmer, officielle meddelelser og anmeldelsesformularer, der
udsendes i forbindelse med en konkurrence, skal på et iøjefaldende sted anføres følgende:
”Afholdes under det internationale reglement for automobilsport og DASUs reglement for
automobilsport i Danmark. Medlem af DIF”.
8.1.106 DASU’s løbskalender
Bestemmelser for optagelse af løb på løbskalenderen fremgår af regl. 1, kap. 13.
8.1.107 Afgift for løbskategori
Afgifterne for de forskellige løbskategorier fastsættes hvert år af DASU’s bestyrelse og
offentliggøres i adm. cirkulære F.
8.1.108 Arrangement
Et arrangement kan omfatte én eller flere konkurrencer.
Et arrangement begynder ved indsendelse af løbsansøgning til unionen og slutter, når
endelig resultatliste foreligger og endelig afregning er sket.
8.1.109 Konkurrence
En konkurrence begynder ved licenskontrollens åbning og er sluttet når protesttiden for
alle konkurrencer er udløbet og dommeren/løbslederen har kontrasigneret resultatlisten.
8.1.110 Konkurrencekategorier
Arrangementer opdeles i forskellige konkurrencekategorier. Se konkurrencekategorierne i
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8.1.111 Ansøgning om løbstilladelse
Uanset om et løb er optaget på DASU’s løbskalender (regl. 1. kap. 13), skal løbslederen
senest 30 dage inden konkurrencens afholdelse, indsende ansøgning om løbstilladelse.
Ansøgningen skal være vedlagt:
 Løbsansøgning digitalt
 Indbydelse
 Baneskitse
Samtlige ovenstående løbspapirer, der efter reglementet skal godkendes af
dragracingudvalget er kun gyldige, hvis de er godkendt.
Kun disse godkendte løbspapirer må kopieres og udsendes til deltagerne, dommerne og
andre.
Hvis denne regel overtrædes, skal løbspapirerne anses som ugyldige.
Ved for sen ansøgning kan ekstra afgift opkræves (se adm. cirkulære H).
8.1.112 Tilbagekaldelse af løbstilladelse
Løbstilladelse til afholdelse af arrangement/konkurrence kan ikke gives, hvis disse
reglementsbestemmelser ikke overholdes.
Såfremt løbstilladelsen er givet og der efterfølgende tilskrives ureglementeret elementer,
anses den meddelte løbstilladelse for tilbagekaldt.
8.1.113 Opkrævning af løbs- og deltagerafgift
Deltagerafgiften opkræves sammen med løbsafgift m.v.
8.1.114 Anmeldelsesfrist
Ved internationale konkurrencer udløber anmeldelsesfristen senest 7 dage før
konkurrencens afholdelse.
Ved andre arrangementer udløber anmeldelsesfristen ved lukning af teknisk kontrol.
8.1.115 Aflysning
En konkurrence, der indgår som et led i et arrangement, kan kun udsættes eller aflyses,
såfremt dertil sigtende bestemmelser findes i den pågældende indbydelse.
Udsættelse eller aflysning kan også ske hvis dommeren af sikkerhedshensyn eller andre
tvingende grunde træffer bestemmelser herom.
Deltagerafgifter tilbagebetales ikke.

8.1.2 KONKURRENCEREGLER
8.1.200 Definition
Dragracing er accelerationskonkurrence på en opmålt strækning.
Der køres med to biler fra stillestående start.
Standardstrækningerne er 1/4 engelsk mile (402,33 m), 1000” (304,8 m) og 1/8 engelsk
mile (201,17 m), eller en anden defineret strækning over 60” (18m.)
Et dragracingarrangement kan bestå af kvalificering og eliminering.
Efter endt kvalificering tages de hurtigste kørere i hver klasse og placeres i et skema
kaldet en stige, derefter deltager de i elimineringen.
I elimineringen starter man ligeledes parvis, og den som kommer først over stregen
vinder uanset tid og hastighed. Dog skal der i visse klasser tages hensyn til ”breakout”.
Der fastlægges klasseinddeling efter den lokale arrangørs klasseregler.
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8.1.201 Junior
Junior dragracing kan køres fra og med det år deltageren fylder 8 år.
For mere information se SBF (Svensk Bilsports Forbund)
Biler af Street-typen fra og med det år deltageren fylder 15 år.
For mere information se SBF (Svensk Bilsports Forbund)
8.1.202 Streetrace
Streetrace kan afvikles som dragracing, dog skal alle deltagerbilerne være indregistreret
og må ikke køre hurtigere end 11 sek. på 1/4 mile (7,00 sekunder på 1/8 mile).
For afvikling af streetrace-arrangementer henvises til: 8.2 Streetrace sportsligt reglement
8.1.203 Sprint
Ved afvikling af en sprint-konkurrence køres alle runder som BYE run (solo).
Sprint kan bruges til både streetrace og dragracing.
Kvalifikation
Køres som ved dragracing, det vil sige laveste tid er afgørende for placeringen.
I breakout-klasser er det laveste tid over breakout der er gældende.
Ved bracket er det reaktionstiden der er gældende.
Eliminering
Der køres 3 runder (hvis muligt) hvoraf kun den bedste tid er tællende til resultatlisten.
8.1.204 Opvisning/PR-arrangement
Opvisningskørselsstrækningen må ikke overstige 60 ft. Start og mål samt 60 ft. skal være
tydeligt afmærket
Kun én bil er tilladt på opvisningsstrækningen
Der må ikke foretages tidsmåling
Opvisningskørsel foregår ved at der sker en burnout. Derefter bakkes tilbage til start,
hvorefter der startes normalt.
Ved passage af 60 ft. skal motoren kobles fra de drivende hjul. Passage sker uden træk på
de drivende hjul. Køretøjet skal derefter bremses.
8.1.205 Test og træning
Test og træning må køres på både 1/8 mile, 1000 Ft og ¼ mile.
Der må kun køre en bil ad gangen.
Bil og førerudrustning i henhold til gældende reglement for klassen/klasserne, som
bilen/bilerne hører til i.
Officials, baneudformning og rescue ligeledes i henhold til gældende reglement.
Der må ikke afvikles en egentlig konkurrence.
8.1.206 Klasser i dragracing
For videre informationer om klasserne, se de respektive klasseregler ved de lokale
arrangør.
8.1.207 Rekorder
Officielle rekorder noteres i samtlige klasser for laveste tid og højeste sluthastighed.
Rekorder noteres for 402,33 m. eller 201,17 m.
Rekord for 201,17 m. kan noteres for kørsel på 402,33 m. forudsat at
tidtagningsanlægget kan måle tid og hastighed ved 201,17 m.
Dansk rekord kan kun noteres af førere med dansk licens under officiel kvalificering eller
eliminering og skal følges/bakkes op af en tur ikke langsommere end 1% af rekorden i
samme konkurrence.
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Normalt kan en dansk rekord kun sættes i DK, men DASU kan erklære en rekord sat i
udlandet for gyldig. Den klasse, hvori rekorden er sat skal være åben for alle og findes i
indbydelsen.
Alle, som opfylder de tekniske krav og licenskravene i klassen skal kunne sætte en ny
rekord.
Hvis differensen er på mere end 1%, men to tider og hastigheder alligevel er under den
gamle rekord, så gælder noteringen alligevel som ny rekord.
Ved medvind må denne ikke overstige 4.47 m/s (10 MPH), løbslederen afgør dette.
Ved rekord skal bilens igennem teknisk kontrol og kontrolleres umiddelbart efter forsøget.
Et fuldt anvendeligt tidtagningsanlæg skal være anvendt.
Anmeldelse af rekorder skal ske hurtigst muligt til DASU.
Ansvaret for denne blankets udfyldelse af løbsleder, evt. dommer, tekniskchef og
tidtagningschef påhviler den fører, som gør krav på rekorden.
8.1.208 Hvis to førere opnår samme tid
Tidsrekorden noteres med tre decimaler, hastighed uden decimaler. Dog skal på
anmeldelsen såvel tider som sluthastighed angives med størst mulig nøjagtighed.
Skulle to kørere, ved samme konkurrence, opnå samme rekordtid på samme decimal som
det aktuelle tidtagningsanlæg anvender, så anvendes sluthastigheden til at afgøre hvem
rekorden tilfalder. Skulle dette også være den samme, så er den som først har opnået
rekorden, som den tilfalder.
Skulle to kørere opnå samme rekordhastighed, så er det på tilsvarende vis den med den
laveste tid, som rekorden tilfalder. Ved tangering af en rekord, så består den gamle
fortsat.
8.1.209 Gyldighed
Rekorden består indtil den bliver overgået af en anden deltager i samme klasse.
8.1.210 Kvalificering
Kvalificering køres for at placere deltagerne i en elimineringsstige.
Hvis 2 biler har kørt samme tid indenfor 1/1000 sek. i kvalificeringen, er det den som i
forbindelse med den lavest kørte tid har den højeste hastighed, får laveste
kvalifikationsplads.
Ved kvalifikationskørsel skal mållinjen passeres for at få en godkendt kvalifikationstid
inden tidtagningen laver timeout, det forudsætter dog at deltageren ikke er diskvalificeret
i henhold til 8.1.227, 8.1.228 og 8.1.229.
Arrangøren beslutter kvalifikationssystem, f.eks. lodtrækning, reaktionstid, type af
køretøj, m.m.
8.1.211 Eliminering
4 typer elimineringsstiger findes:
1. Pro stige
2. Sportsmans-stige
3. Sportsman special
4. ET-stige
Pro-stigen indebærer at kval. 1’eren i et 16-bils felt kører mod kval. 16’eren, kval. 2’eren
køre mod kval. 15’eren osv.
Sportsmans-stigen indebærer at kval. 1’eren i et 16-bils felt kører mod kval. 9’eren, kval.
2’eren køre mod kval. 10’eren osv.
Sportsman special indebærer at i en 16-stige, hvor der f.eks. kun er et 14-bils felt, køre
1’ og 2’eren begge solokørsel, da alle solorun skal køres i første runde. Herefter køres
kval. 3’eren mod kval. 9’eren, kval. 4’eren mod kval. 10’eren osv.
ET-stige indebærer at i en 16-stige, hvor der f.eks. kun er et 14-bils felt, køre
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1’ og 2’eren begge solokørsel, da alle solorun skal køres i første runde. Herefter køres
kval. 3’eren mod kval. 14’eren, kval. 4’eren mod kval. 13’eren osv.
Alle 4 stiger kan køres som 4-, 8-, 16-, 32-, eller 64-bilers felt.
Der køres ikke større felt end 64 biler.
Stigetype skal sammen med eventuelle begrænsninger i stigestørrelse og eventuelle krav
vedr. antal kvalificerede i henhold til 81.523 fremgå af indbydelsen. Denne information
skal anføres pr. klasse.
8.1.212 Krav vedr. antal kvalificerede
Såfremt ”All in” stiger ikke anvendes, kræves for alle stigetyper mindst antal kvalificerede
i henhold til nedenstående:
Stige til 4 biler kræver 3 kvalificerede biler.
Stige til 8 biler kræver 6 kvalificerede biler.
Stige til 16 biler kræver 13 kvalificerede biler.
Stige til 32 biler kræver 28 kvalificerede biler.
Stige til 64 biler kræver 58 kvalificerede biler.
8.1.213 Vindere
For at blive erklæret vinder af et heat kræves det, at køretøjet har staget ind for egen
kraft.
Et heat begynder når køreren er kørt ind i burnout-området (vandet) og slutter når
køreren har passeret mållinjen.
Ved solokørsel er køreren vinder, når den første gule lampe tændes. Solokørsel er når kun
en kører er korrekt staget ind. Selvom køreren ved solokørsel krydser side- eller
midterlinjen er køreren stadig vinder, men så bliver tid og hastighed ugyldig i forbindelse
med senere banevalg, rekorder osv.
Omkørsel af et par under eliminering kan kun foregå i tilfælde af fejl fra tidtagningen eller
andre funktionærer, hvis det har haft indflydelse på løbets resultat.
Omkørsel behøver ikke foretages hvis begge kørere er enige om dette.
8.1.214 Index
Index er en beregnet tidsgrænse for en klasse, som er baseret på et stort antal tider.
Hvis der anvendes scoreboards med vist index, har køreren accepteret sit index i og med
han stager ind og har tændt stage lampen.
8.1.215 Break out-reglen
I de klasser hvor det er angivet gælder break out-reglen. Dette indebærer at kørere som
kører under sit index eller break out i elimineringen er elimineret (ude). Dog med følgende
undtagelser:
 Hvis en af de deltagende bryder reglerne.
 Ved solokørsel
 Hvis begge kørere kører under sit index, så vinder den, der er tættest på index.
 Hvis begge kører kommer lige langt under index tiden (samme 1/1000 del sekund)
vinder den som passerer mållinjen først.
I ET-reglementet gælder:
En bil, som underskrider gællende tidsgrænse, skal gennemgå ny teknisk kontrol i henhold
til den kategori, som bilen nu tilhører. Kan bilen ikke godkendes i henhold til den nye
kategori, diskvalificeres bilen.
Laveste kategori er 6,00 sek. ¼ mile (402,33m). (3,66 sek. på 1/8 mile, 201,17m).
8.1.216 Line up
Line uppens begyndelse skal være tydeligt skiltet.
Deltagerne skal, når de har passeret dette punkt, opfylde alle bestemmelserne i de
tekniske reglementer.
Hvis en kører ikke møder frem på trods af line up folkenes ordrer, bliver bilen udelukket
fra igangværende trænings- og kvalificeringsomgang.
Under konkurrence medfører udeblivelse umiddelbart udelukkelse fra heatet.
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Bilen skal derfor under konkurrence altid være bemandet, dvs. at der altid skal være en
ansvarlig ved bilen, og som umiddelbart kan få den ud i køen.
Når en bil når line uppens slut skal den være klar til at deltage i heatet.
8.1.217 Reserver
Følgende gælder, hvis der køres med reserver.
Hvis en deltager ikke kan komme til start i første omgang af elimineringen, så går dennes
plads til den hurtigste af den som ikke havde en tid der rakte til elimineringen.
Reserve må kun deltage på ledelsens direkte opfordring. Hvis der er plads til flere reserver
i stigen, så deltager de efter tur i forhold til løbets afvikling.
8.1.218 Burnout
Funktionærer eller mekanikere må ikke holde bilen under burnout.
Det er ikke tilladt at vende på banen og køre tilbage til startlinjen.
Det er tilladt at krydse midten under burnout.
Biler som har passeret startlinjen under burnout skal bakke tilbage ved egen kraft.
Burnout og lign. er absolut forbudt i depot, uplining og returvej.
8.1.219 Start
På starterens tegn (tegn 1) kører man stille frem samtidig med at man iagttager prestage
lampen på træet. Denne lampe tændes når forhjulet bryder den første fotocelle. Derefter
fortsætter køreren meget stille frem til stage lampen på træet tændes. Når begge lamper
på træet er tændt, så står bilen korrekt og er nu klar til start. Dog er det tilladt i nogle
klasser at rulle frem til prestage lampen slukker igen, Deep stage.
Hvis der ikke køres med deep stage i klassen, er om-stagening ikke tilladt selv om
deltageren upåagtet har deep-staget.
Ved kvalifikation afgør starteren stage proceduren. Hvis en deltager kører for langt frem,
så skal han bakke (tegn 3) helt ud af starten og køre frem til starten på ny. Der må under
ingen omstændigheder bakkes ind i stage.
Når bilens forhjul har tændt prestage lampen må ingen funktionær eller mekaniker røre
bilen.
Vær opmærksom på at stage-in sker med forhjulet og ikke nogen del af karrosseriet.
Ekstra plader til brug for at bryde fotocellerne før eller efter forhjulet er absolut forbudt.
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Tegn 1: Stage in, klar til in-stage. Ved fornyet tegn stage in umiddelbart.
Tegn 2: Stop motoren.
Tegn 3: Bak. Bak så længe armbevægelsen foregår. Tegnet kan også udføres med ryggen
vendt mod føreren, samt med en arm og gælder da kun den bil som står i banen som
tegnet gives til.
Når begge biler står korrekt i stage, trykker starteren på startknappen hvilket starter
nedtællingen.
Full tree/Handikapstart: Deltagerne skal derefter iagttage træets gule lamper, som
tændes en efter en oppe fra og ned med 0,5 sekunders interval for til sidst yderligere efter
0,5 sekunder at tænde den grønne lampe og det er tid til at køre.
Pro tree: Pro-start betyder at alle 3 gule lamper tændes på en gang, og efter 0,4 sekunder
interval tændes den grønne.
Hvis en deltager kører ca. 40 cm frem og derved forlader stage fotocellen eller bryder
guardfotocellen inden den grønne lampe tændes, bliver det automatisk en tyvstart og den
røde lampe tændes. Deltageren er derved diskvalificeret fra heatet, hvis heatet er en del
af en eliminering. Hvis begge deltagere tyvstarter er det den deltager som tyvstarter først,
som dømmes udelukket fra heatet, uanset hvem der tyvstarter mest i forhold til sin
grønne lampe.
Ved kvalificering og træning har tyvstart ingen betydning, tid og hastighed registreres
alligevel. Hvis begge biler forlader starten inden den første gule lampe tændes, er begge
biler udelukket fra heatet.
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8.1.220 Omstart
Hvis begge deltagere får problem med ind-stagningen kan omstart ske efter beslutning fra
løbslederen. Omstart sker da som sidste par i igangværende omgang. Kan dette ikke ske,
er begge deltagere udelukket fra heatet. Der bør dog fra arrangørens side tages hensyn til
de deltagendes behov for at køle, tanke osv. før en omstart.
8.1.221 Deep stage
På starterens tegn (tegn 1) kører man stille frem samtidig med at man iagttager prestage
lampen på træet. Denne lampe tændes når forhjulet bryder den første fotocelle. Derefter
fortsætter køreren meget stille frem til stage lampen på træet tændes. Herefter fortsættes
til prestage lampen slukker, og der holdes nu i deep stage.
Hvis der ikke køres med deep stage i klassen, er om-stagening ikke tilladt selv om
deltageren upåagtet har deep-staget.
Ved kvalifikation afgør starteren stage proceduren. Hvis en deltager kører for langt frem,
så skal han bakke (tegn 3) helt ud af starten og køre frem til starten på ny. Der må under
ingen omstændigheder bakkes ind i stage.
Når bilens forhjul har tændt prestage lampen må ingen funktionær eller mekaniker røre
bilen.
Vær opmærksom på at stage-in sker med forhjulet og ikke nogen del af karrosseriet.
Ekstra plader til brug for at bryde fotocellerne før eller efter forhjulet er absolut forbudt.
8.1.222 Starterens autoritet
Følgende gælder ved eliminering: Efter at starteren har givet tegn til at gå i stage og en af
deltagerne er i stage, skal den anden deltager straks gå i stage. Hvis dette ikke sker
startes løbet når starteren mener det er tid.
Den deltager som ikke var i stage er derved diskvalificeret fra heatet efter starterens
suveræne afgørelse.
8.1.223 strafbestemmelser
Den, der i egenskab af stævnearrangør, official, anmelder, kører m.v. overtræder de
gældende reglementer og forskrifter, kan straffes.
En kører/anmelder er forpligtet til uopfordret at henvende sig til dommerne/løbsledelsen
og kvittere for modtagelsen af strafmeddelelsen. Se regl. 1, kapitel 14.
8.1.224
Dommerne/løbslederen kan uanset ovennævnte bestemmelser, til enhver tid bruge
reglementets øvrige og strengere straffe.
8.1.225
Hvis en kører straffes med udelukkelse og dommeren/løbslederen skønner, at forseelsen
er begået med fortsæt, skal der ske indberetning til disciplinærudvalget med henblik på
skærpet straf.
Den skærpede straf kan – i stedet for eller sammen med de ovenfor nævnte straffe bestå i fratagelse af allerede indkørte mesterskabspoint.
8.1.226
Hvis en kører eller anmelder er ikendt flere end 3 straffe i en sæson, kan der efter en
konkret vurdering idømmes skærpet straf.
Også indberetninger fra dommere kan udløse skærpet straf. Hvis en eller flere af straffene
er ikendt i konkurrencer tællende til mesterskab eller cup, kan den skærpede straf gælde
et eller flere konkurrencer af samme kategori uanset disse konkurrencer ikke er de næste,
køreren kunne deltage i.
8.1.227 Udelukkelse af heat
Udelukkelse af heat sker i henhold til nedenstående. Ved grove forseelser kan strengere
straffe idømmes (bøder, udelukkelse af arrangement). Heatet begynder når bilen kører ind
i burnout området og slutter når den passerer mållinjen.
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8.1.228 Forseelser som medfører udelukkelse fra heat uafhængig af den anden
deltager (gælder også ved solokørsel).














Afvigelser i forbindelse med klassen (også lyd, vægt og brændstof).
Køreren undlader at møde til start på angivet tidspunkt eller efter udkald fra official.
Kan ikke starte motoren når der gives tegn til at køre i burnout-området.
Undlade at følge starters anvisninger
Berøring af bil efter forhjulene har tændt prestage lampen.
Med forsæt at forsinke starten.
Kan ikke køre i stage for egen kraft.
At forlade startlinjen inden starteren har aktiveret tidtagningen.
Neutralstart
At med et af hjulene helt krydse midt- eller sidemarkeringerne.
Gælder ikke hvis det er åbenlyst for løbsledelsen at deltageren har gjort det i et
forsøg på at undgå at væske skal komme på banen, eller undgå kollision med den
anden deltager. Ved solokørsel i elimineringen indebærer denne forseelse kun at
tiden ikke kan anvendes til banevalg i næste elimineringsheat.
Kontakt med barriere eller udstyr som tilhører banen, (plastkegler undtaget). Gælder
ikke hvis det er åbenlyst for løbsledelsen, at deltageren har gjort det i et forsøg på at
undgå væske skal komme på banen, eller undgå kollision med den anden deltager.

8.1.229 For følgende forseelser gælder, at hvis begge biler fejler, udelukkes den
som fejler mest eller, ved lige fejl, den som fejler først (tidsmæssigt).
1.
2.
3.

Spredning af større karrosseri- eller motordele på banen.
Spredning af væske eller mindre dele på banen.
Tyvstart ved elimineringsheat.

Hvis den anden deltager har gjort sig skyldig i forseelser i henhold til 8.1.228, medfører
forseelse i henhold til 8.1.229 ikke udelukkelse af heat.
Spredning af dele eller væske foran modstanderen i modstanderens bane, er en større
forseelse end bagved.
Ved tyvstart af begge biler er det altid den som tyvstarter først som udelukkes, uanset
hvem som tyvstartede mest i forhold til sin grønne lampe.
Afgørelser vedr. punkt 1 og 2 kan kun gøres af løbsledelsen. En sådan afgørelse kan ikke
appelleres.
Punkt 1 er en større fejl end punkt 2, og punkt 2 er en større fejl end punkt 3.
8.1.230 Klagemuligheder
Regler for protester og appeller fremgår af reglement 1, kapitel 15.
Følgende straffe - ikendt af en dommer/løbsleder - kan ikke appelleres:
 Interne eller offentlige advarsler
 Bøder under kr. 5.000,00
 Kvaltid annulleres
 Udelukkelse af heat
 Udelukkelse af arrangementet
 Speciel straf ved løbsserie
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Protestfrister:
Protest imod
Anmeldelses gyldighed
Anmelder eller kørerens ret til
deltagelse

Dragracing - Reglement

Frist

2 timer efter løbsstart

Banens opgivne længde
Handicap
Heatsammensætning

30 min før elimineringens start
(gælder kun nationale løb)

Førermøde
Teknisk kontrol

Fejl i løbet af en konkurrence
En anden deltagers bil
Resultatliste

30 min. efter teknisk kontrols
afgørelse, under eliminering dog
inden næste omgang.
Før starten af næste
elimineringsrunde
30 min efter
kvallisten/resultatlistens
offentliggørelse

8.1.232
En protest mod et konkurrencekøretøj, skal tages til følge, såfremt den er fremsat inden
protestfristens udløb. Også selvom køretøjet har forladt området /pitten
8.1.233
Protester mod afgørelser, truffet af faktadommere i medfør af deres hverv, vil blive afvist.
8.1.234
En præmie, vundet af en deltager, mod hvem der er protesteret, skal tilbageholdes, indtil
protesten er afgjort.
8.1.235
Endvidere må resultatlisten kun offentliggøres med forbehold, såfremt afgørelsen af en
indgivet protest kan ændre resultatet, og præmierne skal tilbageholdes, indtil den
endelige afgørelse er truffet, eventuelt først efter en appel.
8.1.236
Hvis en protest kun har indflydelse på en del af resultatlisten, kan den resterende del
offentliggøres som endelig og de tilsvarende præmier kan uddeles.
8.1.237
Hvis en offentliggjort resultatliste indeholder flere heat, kan der inden for 30 minutter
protesteres over ethvert af de heat, der ikke tidligere har været offentliggjort.
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8.1.3. KØRERE
8.1.300 Almene bestemmelser for kørere
8.1.301 Førerudrustning
Alle førere, der kører på en bane, skal såvel under træning, opvisning, eller konkurrence
være iført den udrustning der kræves til den pågældende klasse hvori man deltager, eller
bilens potentielle ET. Se ET-reglementet 8.1.8.
8.1.302 Tilmelding af en bil
Biler skal tilmeldes i den klasse, som bilen er bygget til ifølge det tekniske reglement.
De specificerede punkter, som man beder om i indbydelsen skal udfyldes.
Kun en bil pr fører i hver eliminerings stige.
Sidste tilmeldingsfrist fremgår af indbydelsen.
8.1.303 Byt af bil efter konkurrencens start
Det er tilladt førere at bytte til en anden bil under konkurrencen inden kvalificeringen
afsluttes, og der skal køres mindst en kvalificeringsrunde for at komme med i
elimineringen.
Den ombyttede bil skal igennem teknisk kontrol.
De tider der er opnået før der blev byttet bil er tabte.
Hvis bilen har kørt med en anden fører i samme klasse, så tildeles et nyt startnummer.
I disse bestemmelser menes der, at det er chassiset der bestemmer om det er et byt,
således at det ikke er nok bare at bytte karosseri hvis det er muligt.
Det er altid tilladt at isætte en ny motor, bare denne overholder de tekniske regler for
pågældende klasse.
8.1.304 Licensnummer
Hver licens tildeles et fast licensnummer af DASU’s sekretariat.
Dette licensnummer står på licenskortet.
Et ordinært licensnummer følger føreren, og gælder så lang tid som føreren er aktiv.
8.1.305 Startnummer
Ved teknisk kontrol skal alle køretøjer være forsynet med korrekt startnummer.
Dette anbringes på vognens forrude samt den side som vender mod tidtagningen.
Numrene skal være mindst 12 cm høje og med en stregtykkelse på mindst 1 cm. De skal
tydeligt afvige fra det omgivende areal.
Startnumrene skal fjernes fra køretøjet, hvis det for egen kraft forlader trænings- og
konkurrenceområdet.
Fast startnummer kan erhverves ved at kontakte dragracingudvalget.
8.1.306 Klasseinddeling
Ved alle konkurrencer med undtagelse af rekordforsøg vil køretøjer blive inddelt i klasser,
efter den lokale arrangørs klasseinddeling.

Side 15 af 59

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

Dragracing - Reglement

8.1.307 Tidsgrænser ¼ mile – 1/8 mile
Da de fleste tider i regelsættene er for kørsel på ¼ mile, så skal de nedenstående tider
anvendes ved kørsel på 1/8 mile. Alle tider i disse regelsæt i parentes er 1/8 mile tider.
¼ mile
17.00
16.00
14.00
13.50
12.00
11.00
10.90
10.00
9.90
8.90
7.50
6.00

1/8 mile
10.50
10.00
8.60
8.40
7.50
7.00
6.90
6.40
6.30
5.70
4.50
3.66

8.1.308 Karosseriskader
Karosseriskader, opstået ved tidligere stævner, skal være reparerede såfremt de har
indvirkning på sikkerheden.
8.1.309 Vognbog
Alle biler hurtigere end 10 sek. skal medbringe en vognbog fremstillet af DASU’s
dragracingudvalg.
Vognbogen bruges til identifikation af køretøjet, og til at notere fejl/mangler ved bilen,
som skal påses rettet.
Vognbogen skal altid følge bilen.
8.1.310 Reklamer
Se ET reglement 8.1.8
8.1.311 Anmeldelse/tilmelding
En anmeldelse er en kontrakt mellem vedkommende deltager og arrangør, og kan
fremtræde som en af begge parter underskrevet overenskomst eller en brevveksling
mellem deltager og arrangør.
En anmelder er pligtig til at deltage i det arrangement, til hvilken anmeldelse er foretaget,
og kan kun udeblive på grund af uforudsete, tvingende og anmelderen uberegnelige
årsager (force majeure).
Ved en anmeldelse forpligter arrangøren sig til at opfylde de betingelser, der måtte være
opstillet i forbindelse med anmeldelsen under forudsætning af, at anmelderen har gjort,
hvad der står i hans magt for loyalt at deltage i den pågældende konkurrence.
8.1.312 Tvister
DASU træffer afgørelser i de tvistigheder, der måtte opstå vedrørende en anmeldelse
mellem en anmelder og en arrangør, undtagen hvis en af parterne er udlænding, i hvilket
tilfælde de i det internationale automobilsportsreglements artikel 181 C indeholdte
bestemmelser anvendes.
Hvis afgørelse i en sådan tvistighed ikke kan træffes, inden det pågældende arrangement
finder sted, og anmelderen desuagtet ikke indfinder sig til starten, vil han være udelukket
fra deltagelse i arrangementer, så længe undersøgelsen af tvistigheder varer.
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8.1.313
Endelige anmeldelser sker via den arrangerende klubs hjemmeside eller via tilsendt
indbydelse, på hvilken anmelderens og den eventuelt udpegede kørers navn, mailadresse,
telefonnummer samt licensnummer anføres.
Anmeldelser, der ikke ledsages af den foreskrevne anmeldelsesafgift, er at betragte som
ugyldige, såfremt indbydelsen ikke foreskriver andet.
Udenlandske deltagere kan deltage i nationale danske arrangementer, hvis de har
starttilladelse fra deres ASN. De kan ikke tage mesterskabspoint, jf. FIA.
8.1.314
En anmeldelse, som indeholder urigtige oplysninger, vil være at betragte som ugyldig, og
den anmelder, der afgiver en sådan anmeldelse, fortaber den erlagte anmeldelsesafgift og
kan straffes på anden vis.
8.1.315
Såfremt antallet af modtagne anmeldelser overstiger det i indbydelsen for det pågældende
konkurrence fastsatte deltagerantal, godkendes anmeldelserne til deltagelse i den
rækkefølge, de er indgået, med mindre der i indbydelsen er indføjet bestemmelser om
lodtrækning eller anden form for udvælgelse. Indbydelsen kan også indeholde et minimum
for åbning af de pågældende klasser.
8.1.316 Teknisk kontrol
Før enhver organiseret kørsel på bane skal køreren møde til licenskontrol og teknisk
kontrol.
Intet køretøj kan træne eller deltage, uden at være godkendt af arrangementets
kontrolansvarlige.
8.1.317
Ved licenskontrol skal det kontrolleres, at køreren er i besiddelse af gyldig licens.
8.1.318
Ved teknisk kontrol skal den ansvarlige kontrollere:

at køretøjer overholder de sikkerhedsmæssige bestemmelser,

at køretøjer overholder gældende støjgrænse

at køretøjet er påsat korrekt startnummer,

at køreren er i besiddelse af korrekt personligt udstyr,

at køreren er i besiddelse af gyldig vognbog, hvis påkrævet,

At køreren er i besiddelse af gyldig licens.
8.1.319
Hvis der ved teknisk kontrol eller ved opfølgende kontrol af et køretøj findes ulovlige
indretninger der var egnede til at medføre konkurrencefordele, skal forholdet indberettes
til disciplinærudvalget med henblik på eventuel yderligere straf.
Dette skal ske selv om forholdet lovliggøres.
8.1.320
Hvis en bil udtages til en opfølgende kontrol af løbsledelsen, skal deltageren stille bilen til
rådighed for kontrollanten. Den tekniske kontrol kan foretages på banen eller på et sted
udpeget af løbsledelsen.
Den opfølgende kontrol skal være afsluttet senest 120 timer efter bilen blev udtaget. Hvis
bilen ikke er i overensstemmelse med reglementet, gælder fristen på de 120 timer ikke.
Bilen bliver i så fald udleveret, når den opfølgende kontrol er afsluttet.
Hvis bilen ikke kommer frem til den opfølgende kontrol - uanset grunden hertil - nægtes
bilen starttilladelse indtil bilen er undersøgt. Dette gælder også hvis bilen skifter
kører/ejer. Overtrædelse af 80.905 straffes med udelukkelse fra arrangementet og skal
indberettes til disciplinærudvalget med henblik på ikendelse af skærpet straf.
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8.1.321 Anmeldere
Som anmelder betegnes enhver fysisk eller juridisk person, der anmelder et eller flere
køretøjer til deltagelse i en konkurrence og er i besiddelse af en gyldig anmelderlicens.
8.1.322
En anmelder er ansvarlig for alle af hans kørere, mekanikere og andre hjælpere begåede
handlinger eller undladelser; desuden er hver enkelt af disse ansvarlig for sine
overtrædelser af gældende reglementer.
8.1.323
En anmelder hæfter for betaling af bøder, der ikendes hans kørere, mekanikere eller andre
hjælpere.
8.1.324 Kørere
Som kører betegnes den, der fører et køretøj under deltagelse i en konkurrence og er i
besiddelse af en gyldig kørerlicens.
8.1.325
Ingen kørere må medvirke som official i samme arrangement, dog er opvisningskørsel
undtaget (test, træning, opkørsel).
8.1.326
Der kan ikke deltage 2 kørere i den samme bil i samme konkurrence, men der kan godt
køres test af en kører, og konkurrence med en anden kører i samme bil ved samme
arrangement.
8.1.327
En kører kan ikke under en konkurrence - bortset fra rekordforsøg - ombyttes med eller
afløses af nogen anden kører, med mindre dertil sigtende bestemmelser er optaget i
indbydelsen, for den pågældende konkurrence.
Efter offentliggørelsen af den officielle deltagerliste, kan en kører kun træde i stedet for en
anden med dommerens/løbslederens tilladelse.
8.1.328
En kører som har anmeldt/tilmeldt sig til en konkurrence og udebliver fra denne, kan ikke
kræve sit anmeldelsesgebyr refunderet.
8.1.329
En kører er ansvarlig for alle af hans mekanikere og andre hjælpere begåede handlinger
eller undladelser; desuden er hver enkelt af disse ansvarlig for sine overtrædelser af
gældende reglementer.
8.1.330
En kører hæfter for betaling af bøder, der ikendes hans mekanikere eller andre hjælpere.
8.1.331 Licenser
For at få udstedt licens, gyldig til hastighedskonkurrence, skal man:
 Være medlem af en klub under DASU
 Opfylde betingelserne i licensskemaet
 Opfylde de af unionslægen stillede krav
Som licens betegnes en til en anmelder eller kører udstedt tilladelse til at deltage i
konkurrencer.
En licensindehaver forudsættes at være bekendt med det nærværende reglement med
eventuelle tillæg og er forpligtet til at overholde disse.
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8.1.332 Konkurrencelicenser
Førere mellem 8 og 18 år benævnes juniorer.
Licensindehavere i andre sportsgrene end dragracing kan ansøge om dispensation fra
førerprøve.
Bogstavsforklaring:
J = Junior.
A = Biler med akselafstand over 3.175 mm (125”)
B = Biler med akselafstand under 3.175 mm (125”)
C = Pro Modified, Pro Stock
Ved kørsel i udlandet kan der være andre licenser. Kontroller dette med den arrangerende
klub.
Aldersgrænser:
Licenser
Junior Dragster – Stock
Junior Dragster – Modified
Junior Dragster – Modified
Junior
Junior
Junior Dragster
Streetrace-licens
A4/B4
A3/B3

(JD)
(JD)
(JD)
(J15)
(J16)
(JD16)

Alder
fra og med
8
10
12
15
16
16
18
18
18

ET
()= 201 m.
(8,90)
(7,90)
16,00 (10,00)
13,50 (8,49)
8,90
11,00 (7,00)
7,50
6,00

8.1.333 Licenstyper
Licenstyper
Endagslicens

Gyldighed
Udstedes af den arrangerende klub
og gælder ved en konkurrence.
Deltageren behøver ikke have licens i
den sportsgren som En-dagslicensen
gælder til.
Gælder: Langsommere end 11.00
sek. på ¼ mile (7.00 sek. 1/8 mile).
Må anvendes af førere i forbindelse
med licens opkørsel. Ved kørsel med
passagerer skal der ligeledes tegnes
endagslicens for passageren. Dog
ikke under 11.00 sek. på ¼ mile
(7.00 sek. På 1/8 mile), særlige
sikkerhedsbestemmelser gælder.

National licens
Gyldig uddannelse som beskrevet
i 8.1.335
JD

Junior Stock, Junior Modified.

J15

Bil af street typen i henhold til ET
reglement med et absolut breakout
på 16,00 sek. ¼ mile.
Fra og med det år man fylder 15 år.
Bil af street typen i henhold til ET
reglement absolut breakout på 13,50
sek ¼ mile.Fra og med det år man
fylder 16 år

J16
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Streetracelicens

A4B4
A3B3

Dragracing - Reglement
Kun for dragsters med et absolut
breakout på 8,90 sek ¼ mile. Fra og
med det år man fylder 16 år
Spørg hos det aktuelle
bilsportforbund.
Infomøde på banen, afholdes af
løbslederen.
Kræver gyldigt kørekort.
ET ikke under 7,50 sek. på ¼ mile
ET i tidsintervallet 6.00 – 7,49 sek.
på ¼ mile

Internationale licenser
Gyldig uddannelse som beskrevet
i 8.1.335.
Medical Card (lægeattest).
A4B4

ET ikke under 7.50 sekunder.

A3B3

ET i tidsintervallet 6.00 – 7.49
sekunder.

C1

Pro Stock

C2

Pro Modified,

A2

Top Methanol Dragster

B2

Top Methanol Funny Car

A1

Top Fuel

B1

Funny Car

Ved kørsel i udlandet kan der være andre licens-regler. Spørg hos det aktuelle bilsport
forbund.
8.1.334 Uddannelse
Kontakt din klub for uddannelse.
Køb af kørerlicens sker på DASU’s hjemmeside, når prøverne er bestået og køreren er
medlem af en klub under DASU.
Hvis opgraderinger af licenser sker i forbindelse med årsskifte, så koster det ikke ekstra.
8.1.335
Teoretisk prøve er en række multiple choice-spørgsmål, som kan besvares på papirform
eller elektronisk. Se beståelses procedure på blanket for Teoretisk/praktisk prøve (Tillæg 3
kan rekvireres ved dragracingudvalget)
Teoretisk prøve, samt baneprøve, skal være godkendt af DASU’s Dragracingudvalg.
Til sekretariatet indsendes teori- og baneprøve med angivelse af løbsleder / dommer, når
prøverne er afsluttet.
Uddannelse
Junior Stock
Junior Modified
J15

Forudsætning
Skal gennemgå teoriprøve som beskrevet i 8.1.335
Teoretisk kursus.
Baneprøve: løbsleder /dommer med 1B licens
godkender praktisk prøve.
Det år, hvor føreren fylder 18 år, udstedes i stedet en
A4B4 licens uden ekstra førerprøve.
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J16
JD16

Skal gennemgå teorikursus som beskrevet i 8.1.335
Teoretisk kursus.
JD16 licens kan erhverves efter køreren har gennemført
4 godkendte konkurrencer med gyldig J16 licens,
konkurrencen/opkørslerne godkendes af DASU.
Baneprøve Løbsleder/dommer med 1B licens godkender
praktisk prøve.
Det år, hvor føreren fylder 18 år, udstedes i stedet en
A4/B4 licens uden ekstra førerprøve.

A4B4

Skal gennemgå teorikursus som beskrevet i 8.1.335
Teoretisk kursus.
Baneprøve Løbsleder/dommer med 1B licens godkender
praktisk prøve.

A3B3

Skal gennemgå teorikursus som beskrevet i 8.1.335
Teoretisk kursus og kursisten skal have deltaget i
mindst 2 konkurrencer hvortil der kræves A4B4 licens.
Baneprøve Løbsleder/dommer med 1A/2A licens
godkender praktisk prøve.

C1
C2
A2
B2
A1
B1

Skal gennemgå teorikursus som beskrevet i 8.1.335
Teoretisk kursus og kursisten skal have deltaget i
mindst 4 konkurrencer hvortil der kræves A4B4 licens,
eller have deltaget i mindst 2 konkurrencer hvortil der
kræves A3B3 licens.
Baneprøve Løbsleder/dommer med 1A/2A licens
godkender praktisk prøve.

8.1.336 Udstedelse
Til internationale licenser der udstedes af DASU, kræves lægeerklæring og evt. stresstest.
Se mere på dasu.dk
8.1.337 Fornyelse
Licens
A4B4

Fornyelse
- kan fornyes, hvis ansøgeren har gennemført mindst ét
stævne/konkurrence indenfor 5 år.

A3B3
C1
C2
A2
B2
A1
B1

- kan fornyes, hvis ansøgeren indenfor de sidste 5 år
inden ansøgningen har deltaget i mindst én
international konkurrence, hvor Grad B eller Grad A
licens er påkrævet.
Resultatlister vedlægges ansøgningen.
Er kravene ikke opfyldt, kan der gives dispensation
efter en konkret vurdering.

For kurser ansøgt inden 1. marts dækker DASU omkostningerne for en prøvedommer. For
kurser ansøgt senere, betaler arrangøren prøvedommerens faktiske udgifter.
8.1.338
Der tegnes en-dagslicens, hvis køreren i forvejen ikke er i besiddelse af en kørerlicens.
En-dagslicensen tegnes inden praktikkørsel påbegyndes og skal være i kraft under hele
den praktiske prøve.
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8.1.339
I forbindelse med baneprøven afleveres opkørsels-dokument til løbsleder/dommer.
8.1.340
Bestået praktisk og/eller teoretisk prøve er kun gyldig til 1.gangs erhvervelse af licens i
indtil 14 måneder fra den dato, hvor prøven er bestået.
8.1.341
Efter bestået prøve og evt. helbredserklæring kan licensen bestilles på DASUs
hjemmeside, når der er tegnet medlemskab hos en klub under DASU.
8.1.342
I tilfælde af tvivl om ansøgerens egnethed til at føre bil under konkurrenceforhold, vil en af
DASU udpeget læges udtalelse være afgørende for spørgsmålet om licensens udstedelse.
8.1.343
Biler, der anvendes til baneprøve, skal opfylde kravet til biler i den pågældende kategori,
hvortil der tages licens.
8.1.344 Anvisning for opkørsel
Som eksaminator ved den praktiske prøve i en opkørsel i dragracing har man påtaget sig
et stort ansvar.
Eksaminatorens bedømmelser har påvirkning for sikkerheden, ikke bare for den kørende,
men også for de konkurrenter, som han/hun kommer til at møde fremover.
Eksaminatoren skal være helt overbevist om, at aspiranten har kontrol over sin bil inden
opkørslen godkendes.
Punkterne som indgår i opkørslen gennemgås nøje. Hvis den samme bil undtagelsesvis
skal bruges til flere aspiranter, så skal hver aspirant gennemgå hele sit program inden den
næste kan begynde sit program.
Antallet af kørsler må aldrig komme under 3.
8.1.345 Opkørsel til A4B4-licenser
Dette kan ske på en bane med en længde på såvel 1/8 mile og ¼ mile.
Opkørslen kan ske under deltagelse i en konkurrence.
For at kunne godkende en fører, skal denne køre mindst tre godkendte løb under
konkurrencen. (disse kan ske under kvalifikation, eliminering, som matchrace eller
trænings løb, her er ingen begrænsninger).
Ved opkørsel til debutlicens gennemføres ”simpelt førerkursus” før konkurrencens start.
Ved opkørsel til national licens skal ”førerkursus med teoretisk førerprøve” gennemføres.
Fremgangsmåde:
Teknisk kontrol af bil og førerudstyr.
Kontrol af godkendt teoriprøve.
Gennemgang af banen og banens afslutning.
Opkørsel, eller gennemførelse af konkurrencen, indeholdende mindst 3 løb.
Gennemgang af opkørsel/konkurrence, herunder evt. kritik.
Al kørsel skal ske under opsyn fra en løbsleder/dommer med B licens.
8.1.346 Opkørsel til A3B3-licenser
Dette skal ske i en bil, som kræver denne licens, og som kan præstere tid og hastighed
derefter, samt skal det være på ¼ mile strækning.
Sprøjtning af banen med grebsforøgende væske anbefales, men kræves ikke.
Al opkørsel skal ske som solo kørsel. Man kan ikke både konkurrere og lave opkørsel på
samme tid.
Fremgangsmåde:
Teknisk kontrol af bil og førerudstyr.
Kontrol af godkendt teoriprøve.
Gennemgang af opkørslen.
Gennemgang af banen og banens afslutning.
Pakning af bremseskærm mindst to gange.
Blindfoldtest og evakueringstest.
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Løb 1: fuld gas, 100 m.
Løb 2: fuld gas, 200 m, bremseskærm.
Gennemgang af hidtidige løb.
Løb 3: fuld gas, 400 m, bremseskærm, hård afbremsning.
Løb 4: fuld gas, 400 m, bremseskærm, hård afbremsning.
Gennemgang af opkørslen med hele teamet med evt. kritik.
Al kørsel skal ske under opsyn fra en løbsleder/dommer med A licens.
8.1.347 Opkørsel til C1, C2, A2, B2, A1 og B1 licenser
Dette skal ske i en bil, som kræver denne licens, og som kan præstere tid og hastighed
derefter, samt skal det være på ¼ mile eller 1000” strækning, alt efter klasser. Sprøjtning
af banen med grebsforøgende væske er obligatorisk.
Al opkørsel skal ske som solo kørsel. Man kan ikke både konkurrere og lave opkørsel på
samme tid.
Fremgangsmåde:
Teknisk kontrol af bil og førerudstyr. Kontrol af godkendt teoriprøve.
Gennemgang af opkørslen.
Gennemgang af banen og banens afslutning. Pakning af bremseskærm mindst to gange.
Blindfoldtest og evakueringstest.
Løb 1: fuld gas, 100 m.
Løb 2: fuld gas, 200 m.
Gennemgang af hidtidige løb.
Løb 3: fuld gas, 200 m.
Løb 4: fuld gas, 300 m, bremseskærm, hård afbremsning.
Gennemgang af hidtidige løb.
Løb 5: fuld gas, 400 m eller 1000”, bremseskærm, hård afbremsning.
Løb 6: fuld gas, 400 m eller 1000”, bremseskærm, hård afbremsning.
Gennemgang af opkørslen med hele teamet med evt. kritik.
Al opkørsel skal ske under opsyn fra en løbsleder/dommer med A licens.
En fører med samme licens kategori bør fungere som hjælper under hele opkørslen.
Han/hun skal mindst have en rådgivende funktion.
8.1.348 Blindfoldtest – førerpladsorientering
Føreren skal med bind for øjnene kunne umiddelbart identificere og navngive alle
kontakter og greb, der kan nås fra førersædet. Dette gælder f.eks. tændingsafbryder,
brændstofafbryder, bremseskærmsudløser, sikkerhedsselelås, hovedafbryder, bremse,
gas, kobling osv. Disse greb og kontakter skal alle kunne nås fra en bekvem normal
kørestilling. Som hovedregel skal alle disse findes på højre side af rattet, sådan at de kan
nås med højre hånd, og køreren derfor altid har mindst en hånd på rattet. Denne prøve
skal udføres i den bil, som føreren skal køre i.
8.1.349 Evakueringstest
For at ingen kører udsætter sig for unødig fare, f.eks. ved brand, skal den tid det tager at
komme ud af køretøjet kontrolleres. Inden maks. 8 sekunder skal føreren kunne rømme
køretøjet uden hjælp udefra, og stå på begge fødder ved siden af køretøjet i fuld balance.
Køreren skal sidde på førerpositionen spændt fast med sikkerhedssele iført fuld
udrustning. Klares denne test ikke på dem tilladte tid, bør der foretages ændringer af
adgangsforholdene således at tiden kan overholdes.
Denne prøve skal udføres i den bil, som føreren skal køre i.
8.1.350 Skærmpakning
Skærmpakning er ikke noget vi skal lære her, da der findes flere korrekte måder at pakke
en skærm på. Det varierer fra producent til producent, og endda fra model til anden. Hvis
du som eksaminator ikke ved hvordan den pågældende skærm skal pakkes, så må du
alliere dig med en anden f.eks. kører, teammedlem eller anden der kan, og som er erfaren
nok til evt. kunne instruere i den korrekte brug. Kan sådan en person ikke findes, skal du
forsøge at bedømme det efter bedste evner.
8.1.351
Blanket for teoretisk/praktisk prøve (Tillæg 3 kan rekvireres ved dragracingudvalget)
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8.1.4. OFFICIALS
8.1.401 Som official benævnes følgende:
Dommer,
løbsleder,
løbssekretær
løbslederassistent
Teknisk kontrolchef
Teknisk kontrolassistent,
Sikkerhedschef
Sikkerhedsassistent
Tidtagningschef
Starter
Depot/upliningschef.
De kan alle bistås af hjælpere.
8.1.402
Enhver official er forpligtet til at kende og overholde DASU’s reglement og arrangementets
indbydelse, ligesom de til enhver tid skal efterkomme de ordrer og anvisninger, der gives
af løbsledelsen.
8.1.403
Ingen official må udtale sig om forhold angående køretøjerne eller deltagerne under
træning eller konkurrence.
8.1.404
Af hensyn til såvel deltagere som publikum skal alle official ved officiel træning eller
arrangement bære armbind eller uniform (kedeldragt) eller på anden måde være
kendetegnet som official.
8.1.405
Såvel dommere som andre officials er forsynet med et legitimationskort udstedt af DASU,
som skal kunne fremvises på forlangende.
8.1.406 Alder
Man skal være fyldt 16 år for at kunne opnå officialgodkendelse
For personer under 18 skal der forelægges tilladelse fra forældre/værge.
8.1.407
Samtlige officials er underlagt løbslederen.
Nedenstående tabel angiver hvilke officialstillinger som obligatorisk skal være bemandede,
og hvilken licensklasse de skal have
8.1.408 Førermøde
Førermøde er obligatorisk og skal holdes senest inden kvalifikationen begyndelse. Det skal
ledes af løbslederen, som skal indkalde førere og officials og evt. dommer til mødet. På
mødet kan bl.a. behandles:
 afvigelser fra tidsplanen
 sikkerhedsspørgsmål
 organisationsændringer
 afvigelser fra normale regler
Tid og sted for førermødet skal angives i indbydelsen. Ved internationale løb tilrådes det at
holde mødet på engelsk.
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Internati
onale
konkurre
ncer
1A
1A
1B
2B

Nationale
DMkonkurrenc
er
1B
1B
1B
2C

Nationale
konkurrencer

Opvisning
& træning

1B
1B
1C
2C

1C
1C
1C
2C

Teknisk kontrolchef
kategori 4*

2A

2A

2A

2B

Sikkerhedschef kategori 13*

1B

1B

1B

1B

Sikkerhedschef kategori 4*

1A

1A

1A

1A

Løbssekretær
Tidstagningschef
Starter
*: Se redningsreglement.

1B
1B
1B

1B
1B
1B

1C
1C
1C

1C
1C
1C

Dommer
Løbsleder
Løbslederassistent
Teknisk kontrolchef
kategori 1-3*

Licensklasser: 1 er løbsledelseslicenser og 2 er tekniske licenser.
Udover ovenstående skal arrangøren ved behov indsætte yderligere chefer til f.eks.
brandbeskyttelse, speaker osv.
Til hver chefofficial skal der være et passende antal officials til f.eks. teknisk kontrol og
tidtagere. Det totale behov for officials afgøres af konkurrencens omfang og af dens status
8.1.410
For licenstypen 1B gælder det, at denne kan erstattes med tilsvarende DMU-licenser, dog
undtaget er løbsleder og dommer. DMU-licenser er typen DR-TT, DS-TS, GA og GB.
8.1.411 Almene bestemmelser for officials
Officials må ikke deltage i samme arrangement som han er official i.
Officials må ikke videregive officielle meddelelser end til dommeren og løbslederen.
Arrangør har ret til at udpege alle officials.
Løbslederfunktionen i et stævne suppleres af en eller flere særligt udpegede official, hvis
afgørelser er at betragte som fakta domme.
Sådanne særlige officials kan være støjmålere, startere, tidtagningschefer, teknisk kontrol
chefer mod hvis afgørelse der ikke kan protesteres, og hvor løbslederens kompetence
begrænses til korrektioner af åbenbart faktuelle fejl.
8.1.412 Ulykker
Løbslederen skal altid før konkurrencen udarbejde en beredskabsplan som omhandler
hvad der skal ske i tilfælde af ulykker og brand.
Stævnet kan stoppes hvis:
 Løbsledelsen bedømmer en ulykke som alvorlig.
 Der sker en ulykke med dødelig udgang.
Når stævnet stoppes:
Efter ledelsens beslutning om at stoppe konkurrencen skal følgende rutiner udføres.
 Dommere skal umiddelbart underrettes.
 Ved personskade skal politiet og DASU jf. adm. cir. I9 underrettes.
 Hvis der sker en så alvorlig ulykke, at det skal undersøges af politiet, så skal
deltagere såvel som funktionær og officials udvise tavshedspligt om hændelsen.
 Dette sker for ikke at skabe modsvarende oplysninger og rygter.
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8.1.413 Dommer
Dragracingudvalget kan udsende en dommer til et arrangement.
Dommeren skal påse, at løbet afvikles i overensstemmelse med reglementet og de af
myndighederne givne tilladelser.
Dommeren har intet ansvar for stævnets tilrettelæggelse, og dommeren kan ikke have
nogen anden funktion.
Dommere udpeges af dragracingudvalget.
8.1.414 Dommeropgaver
Dommerens vigtigste opgave er, at observere under et arrangement og bistå løbsledelsen.
 Skal gennemgå baneanlæg for at sikre den opfylder kravene.
 Bistå løbsledelsen i protest-sager og lignende.
 Kan anvende kameraoptagelser, videooptagelser eller lignende optagelser for at
kunne bistå løbsledelsen.
8.1.415 Dommerudgifter
Såfremt en dommer udsendes af dragracingudvalget dækkes udgifter efter gældende
regler af DASU.
8.1.416 Løbsledere
Løbslederen er ansvarlig for konkurrencen og at denne gennemføres efter gældende regler
og indbydelse.
Løbsledere skal:
 Sikre at konkurrencen følger gældende reglement og indbydelse.
 Indhente nødvendige tilladelser.
 Informere alle naboer i god tid.
 Sørge for gyldig banegodkendelse.
 Udlevere godkendelser, tilladelser, indbydelse m.m. til dommer inden løb.
 Offentliggøre tilladelsen, indbydelsen og evt. pressemeddelelse på offentligt sted.
 Kontrollere banen (sikkerhed, afmærkning, belægning, målets afmærkning,
redningsvæsnets placering og sikkerheds afspærringer) sammen med evt.
dommeren før konkurrencen.
 Sikre sig at officials har fået de korrekte instruktioner og at de er på rette sted.
 Delegere opgaver og ansvar til løbslederassistent og andre officials.
 indordne bilerne i korrekt kategori.
 Gennemføre et førermøde.
 Indgive ændringer af tidsplanen og anmelde førere for usportslig optræden eller
andet regelbrud til dommeren.
 Advare eller udelukke førere fra heat eller konkurrence for brud på
konkurrencereglerne.
 Kalde reserver ind når dette er krævet.
 Modtage protester med afgift.
 Informere dommeren om hændelser som har betydning for fremtidige
arrangementer.
 Tage beslutninger om omstart.
 Sørge for at ved alvorlige ulykker at køretøjet bliver besigtiget.
 Indsamle oplysninger fra officials ved ulykke.
 Underskrive resultatlisten.
 Sørge for at ingen børn under 16 år opholder sig i startområdet, dog undtaget dem
som har med konkurrencen at gøre.
 Umiddelbart efter konkurrencen indsender relevante dokumenter til DASU.
 Hvis konkurrencen indstilles snarest meddele DASU herom.
 Ansvarlig for flugtvej til ambulance
8.1.417 Teknisk kontrolchef
Faktadommer
Organisere den tekniske kontrol, og i overensstemmelse med de tekniske bestemmelser
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kontrollere, at køretøjerne i forhold til sikkerhedskravene kan godkendes.
 Kontrollere førerens licens.
 Kontrollere bilens papirer og ved tidligere anmærkninger kontrollere at disse er
udbedret.
 Sikre sig at bilen har det rigtige kørernummer påskrevet i lighed med programmet
og evt. liste med faste kørernumre.
 Kontrollere førerens og bilens udrustning.
 Nøje efterse bilens tilstand og sikkerhed, især styre- og bremseegenskaber. (evt.
ved styre- og bremseprøve)
 Anmelde til løbslederen om grovere forseelser.
 Anmelde til tidtagningschef om diskvalifikation.
 Oprette og underskrive kontrolrapport som videregives til løbslederen.
 Gennemfører stikprøver af f.eks. dæk, hjelme, stramning af seler før start osv.
 Under konkurrencen at efterse de deltagende biler for spild af olie og benzin,
alvorlige skader, afvigelser fra det tekniske reglement osv.
 Foreslå hvilke punkter som skal efterses ved en evt. efterkontrol.
 Alle resultater af efterkontrol må kun rapporteres til løbslederen.
 Gennemføre efterkontrol ved havari og ulykker, se teknisk reglement.
 Efter konkurrencen skal evt. kontrolrapporten videregives til løbslederen.
 Kan indgår som sagkyndig i tekniske spørgsmål.
8.1.418 Løbssekretær
Har ansvaret for tilmeldingssekretariatet.
 Senest inden førermødet oprette en deltagerliste.
 Indsamle kvalliste og resultatliste efter konkurrencens afslutning.
 Indsamle uheldsrapport
 Videregive uheldsrapporten til løbsledelsen.
 Informere førere om hvor uhelds rapporten kan hentes efter konkurrencens
afslutning.
8.1.419 Line-up-/depotchef
Organisere opstillingen af deltager- og følgebiler i pit-område.
 Organisere og overvåge indgangskontrollen til pit og line-up-området.
 Kontrollere brandberedskabet i depotet.
 Forberede og give ordrer om kørsel til line-up.
 Sørge for at bilerne kommer frem til start i korrekt rækkefølge.
 Overvåge arbejdet med deltagerbiler.
 Indgive anmeldelse til løbslederen om deltagere som ikke overholder gældende
bestemmelser.
8.1.420 Sikkerhedschef
Faktadommer
Organisere overvågningen af banen ifølge licensen.
 Oprette sikkerhedsplan og organisere redningsmandskabet ifølge
redningsreglementet.
 Sørge for at berørte officials har fuldstændig information om sikkerhedsplanen.
 Før konkurrencen skal han besigtige banen og kontrollere
sikkerhedsarrangementet, samt foreslå ændringer i forhold til banelicens for
løbsleder og evt. dommer.
 Meddele løbsleder når banen er klar til start.
 Overvåge konkurrencen og vurdere sikkerheden.
 Anmelde iagttagelser angående sikkerheden til løbslederen.
 Sørge for at redningsreglementet overholdes.
 Indsende rapport til dragracingudvalget om uheld under konkurrencen og om
hvordan de kan undgås.
 Ansvarlig for flugtvej til ambulance
8.1.421 Tidtagningschef
Faktadommer
Organisere tidtagningen.
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 Anvende tidtagningsudstyr som er godkendt af DASU eller som er egnet til
konkurrencen.
 Fastslå hver førers tid og hastighed ved kvalificering, træning og eliminering.
 Efter hver kvalrunde og elimineringsrunde opslå resultatet på officiel opslagstavle.
 Udfylde og underskrive elimineringsstiger til løbslederen.
 Videregive grundlaget for resultatlisten til løbslederen.
8.1.422 Starter
Organisere burnout-, stage- og startprocedure.
 Sammen med øvrigt personel i startområdet sørger for at alle regler vedrørende bil
og fører overholdes.
 Afbryde starten hvis sikkerheden byder det.
 Kalde frem til stage og gennemføre startproceduren.
 Der kan ikke nedlægges protest mod en starters afgørelse.
8.1.423 Speaker
 Intet andet end på løbslederens personlige ordrer via højtaleren, at opråbe
bestemmelser til deltagere, ambulance eller officials.
 Speaker må ikke have andre opgaver under konkurrencen.
 Speaker er underlagt løbslederen
8.1.424 Godkendelse af officials
Official til de forskellige kategorier godkendes af dragracingudvalget, når kravet hertil er
opfyldt.
8.1.425
Dragracingudvalget kan nedrykke, tilbagekalde eller nægte at forny en godkendelse, hvis
en official ikke skønnes kvalificeret til den erhvervede godkendelse.
Dragracingudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra de anførte minimumskrav for
godkendelse eller fornyelse.
8.1.426
Ansøgning om fornyelse af godkendelse som official sker gennem ansøgerens stamklub,
der overfor DASU garanterer, at de stillede krav til fornyelse er opfyldt indenfor
gyldighedsperioden.
8.1.427
Der skal anvendes én blanket for hver kategori, der ansøges om godkendelse til.
Ansøgningen skal indsendes til DASU’s sekretariat senest den 1. april det år,
godkendelsen udløber.
Hvis kravene til fornyelse ikke kan opfyldes, kræves deltagelse i nyt kursus.
Kurser, nødvendige for såvel godkendelse som fornyelse, afholdes mindst hvert år
fortrinsvis i perioden 1. januar til 31. marts.
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8.1.428 Uddannelse

Kategori

Gyldige
år

1C

3

Krav for
optagelse på
uddannelsen
Være fyldt 16 år
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Uddannelse

Krav til fornyelse

DRU-godkendt
teoretisk prøve
Kursusleder med 1B
licens.

Deltaget som
official til mindst
et stævne eller
konkurrence
inden for 3 år.

Bemærk
ning

Kurset afholdes i
klubregi.
1B eller
2C/2B

3

1C licens
5 nationale
stævner som
officials.

DRU-godkendt
teoretisk prøve
Kursusleder med 1A
licens.
Kurset afholdes i
DASU-regi.

1A eller
2A

Dommer

2

1B eller 2B
10 nationale
stævner som
officials, hvoraf
5 skal være
”chefposter”
som løbsleder,
teknisk chef,
eller
sikkerhedschef.

2

Gennemgå
teorikursus med
efterfølgende
teoretisk prøve,
Kursusleder med 1A
godkender prøven.
Kurset afholdes i
DASU-regi

Indenfor de
sidste 3 år har
deltaget som
official i mindst
én international
konkurrence,
eller to nationale
stævner.

Dækker
også
1C

Deltaget som
løbsleder,
teknisk chef,
dommer eller
sikkerhedschef i
mindst et
internationalt
løb, eller
medlem af
løbsledelsen for
mindst to
nationale
stævner, inden
for de sidste 2
år.

Dækker
også:
1C
1B eller
2B

Udpeges af
dragracingudvalget

Gyldighedsperioden er angivet i hele år, regnet fra den 1. maj – 30. april.
8.1.429
Fortegnelse over godkendte officials kan ses på DASU’s hjemmeside

8.1.5 BANEREGLER
8.1.501 Provisoriske og permanente baner
Enhver bane, provisorisk eller permanent, skal godkendes af dragracingudvalget.
For godkendelse af provisoriske og permanente baner, skal arrangøren indsende en
detaljeret skitse over banen og de sikkerhedsforanstaltninger, der planlægges.
 Dragracingudvalget godkender provisoriske baner ud fra indsendte skitser.
Godkendelsen vedlægges en godkendelsesblanket.
 Ved permanente baner udsteder Dragracingudvalget et banecertifikat, som skal
kunne forevises.
 Banesikkerheden for provisoriske baner skal være på samme niveau som for
permanente baner.
 Politiet afgør, om de aktuelle afspærringer mv. kan godkendes.
 Politiet kan pålægge ansøgeren, at der inden godkendelse skal indhentes en
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udtalelse fra Statens bilinspektion eller anden sagkyndig.
 Inden kørsel skal løbslederen eller en dommer godkende banen, og sikre at den
opfylder godkendelsesblanketten/banecertifikatet.
 Løbslederen er ansvarlig for at banen opfylder banecertifikatet
Se tillæg til reglement 8.1.525 for tegning over baneopbygning og sikkerhedsafstande til
omgivelserne.
8.1.502 Retningslinjer for dragracingbaner
Ingen dragracingbane må tages i brug inden den er synet og godkendt.
Alle baner skal godkendes hvert år.
Ved internationale mesterskabskonkurrencer kan FIA komme med yderligere krav til banen.
Når det gælder løb på en 60 ft. eller opvisning/pr. bane, gælder der særlige regler.
8.1.503 Banebredde
Banebredden bestemmes efter hvilke klasser der skal køres på den. Ideelt er en min. bredde
på 16 m, og hvis banen er mere end 30 m skal den begrænses til 30 m med kantlinjer.
8.1.504 Belægning
Ved alle former for løb gælder det, at banen skal være i en sådan stand, at det er sikkert.
Banen skal være ren, og holdes ren for tabte dele og lign.
I klasser med ET 6.00- 7,49 sek. og derunder, skal banen sprøjtes med grebsforøgende
væske i hele løbsstrækningen. Hele banebredden skal sprøjtes.
8.1.505 Bremsestrækning
Banens bremsestrækning bestemmes af hvilke klasser der køres med og banens længde.
Ved baner med definitivt stop, skal bremsestrækningen øges med mindst 100 m. og en
sandgrav skal placeres umiddelbart efter asfaltens kant.
En sandgrav er altid tilrådelig i afslutningen af banen.
Ved kørsel på baner der er længere end 1/8 Mile skal man altid anvende målene som ved
1/4 Mile.
8.1.506 Mål
Det er krævet, at målet er tydeligt markeret således, at bremsestrækningen bliver fuldt
udnyttet.
Fotocellerne skal være overkørselsbare så de ikke er årsag til en ulykke, hvis de påkøres.
Evt. batterier skal graves ned.
8.1.507 Frakørsler
Disse bør udformes så frakørsel kan ske i forholdsvis høj fart, stor radius i kurver, og så
bilerne kan rulle sikkert ud til sikkerhedsområdet.
8.1.508 Barrierer
På en permanent bane kan barriere være lavet af stålbjælker, beton eller lign. Den skal
normalt have en højde af min 0,8 m.
Hvis der anvendes stålbjælker skal der være mindst tre bjælker op til min 0,8 m højde.
Der bør ikke være mere end 22 meter mellem højre og venstre barriere.
Ved barrierens stop og i en vinkel på 30 grader ud fra barrieren er der en sikkerhedszone.
15 m fra barrieren og væk fra banen er sikkerhedszonen, og her stilles der en
publikumsafspærring.
Hvis barrieren bygges længere end angivet mål for publikumsområde, så må publikum
placeres lige så langt ud som barrieren, men i en 90 graders vinkel ved barrierens
afslutning. Der rådes dog til, at man altid anvender beton-barrierer, kan udformes med
demonterbare elementer.
8.1.509 Sikkerhedsnet
Ved sikkerhedsnet skal hjørnerne forstærkes. Nettene skal være forstærkede med wirer.
Mindste afstand fra barriere med sikkerhedsnet til publikumsafspærringen skal være 10 m.
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8.1.510 Publikumsafspærringer
Publikumsområdet skal være afgrænset på en sådan måde, at det klart fremgår hvilket
område publikum må opholde sig i.
Det er tilrådeligt mod banen, at afspærringen er ca. 1 m. højt
Publikum må aldrig opholde sig efter mållinjen.
Mindste afstand fra barriere uden sikkerhedsnet er 15 meter.
8.1.511 Flugtvej
For at ambulancehold skal kunne forlade løbsområdet hurtigt, skal der forefindes en
flugtvej.
Dette gælder ikke kun ved banen, men også ved indkørsel til bane området, da der er
mulighed for trafikpropper ved indkørslen.
Sikkerhedschef og løbsleder er ansvarlige for at disse veje er farbare under hele løbet.
8.1.512 Redningshold
Der skal være et redningsberedskab i henhold til reglementet for redningsberedskab.
Redningsberedskabet skal modsvare de kørende klasser. Det, i reglerne, krævede udstyr
skal forefindes.
Evt. forskrifter i banelicensen skal først overholdes.
8.1.513 Markerede zoner
Der kan være oprettet en tydelig markeret zone indenfor hvilken at team-medlemmer skal
opholde sig når starten går.
Kørere skal opholde sig i køretøjet når starten går.
8.1.514 Baneslut
Afslutningen bør tillade afkørsel medmindre bremsestrækningen er over
bremstrækningens længde for den hurtigste klasse, da er det tilladt at holde i siden af
banen, dog aldrig i for enden af banen.
8.1.515 Sandgrav
Anbefalet minimumslængde af en sandgrav er 30 meter. Sandgraven skal være i banens
fulde bredde. Sanddybden skal hvis det er muligt være 20 cm, som gradvist øges til 40 cm
ved slutningen.
Sandgraven skal efterses før hver løbs dag og hvis det ellers er nødvendigt.
8.1.516 Fotografer
Fotografer må kun opholde sig på anvist plads, og skal være let at identificere, evt. med en
vest eller lign. samt underskriver erklæring om at han er forsikret andetsteds.
8.1.517 Ambulancehold
Ved alle konkurrencer i dragracing med publikum skal der forefindes læge og ambulance
på en plads, som er angivet i banetegningen.
Ved konkurrencer uden publikum kræves uddannet samaritter og samaritrum.
Beredskabet (samarit eller ambulance/læge) skal opfylde den gældende
ambulancebekendtgørelse.
8.1.518 Klasse-særregler
8.1.519 Juniordragster.
Junior dragster kører kun 1/8 Mile eller kortere.
Banebredde:
7 meter
Bremsestrækning:
200* m.
Sikkerhedskategori: 1.
Afspærringer:
Figur 1
*= ved kortere løbsstrækninger skal bremsestrækningen og løbsstrækningen have samme
længde.
8.1.520 ET > 12.00 sek.
Gælder ved kørsel med biler for ET kategori langsommere end 12.00 sek. (7.50 sek. ved
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1/8 Mile).
Banelængde
1/4 Mile
1/8 Mile
Banebredde:
10 m.
10m.
Bremsestrækning:
400m.
300m.
Sikkerhedskategori: 2
2
Afspærringer:
figur 2
figur 3
8.1.521 ET 10.00-11.99 sek.
Banelængde
1/4 Mile
Banebredde:
12 m.
Bremsestrækning:
400 m.
Sikkerhedskategori: 2
Afspærringer:
figur 2

1/8 Mile
10 m.
300m.
2
figur 3

8.1.522 ET 7.50-9.99 sek.
Banelængde
1/4 Mile
Banebredde:
14 m.
Bremsestrækning:
500 m.
Sikkerhedskategori: 3
Afspærringer:
figur 2

1/8 Mile
12 m.
400m.
3
figur 3
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8.1.523 ET < 7.49 sek.
Banelængde
1/4 Mile
1/8 Mile
Banebredde:
14 m.
14 m.
Bremsestrækning:
600 m.
400m.
Sikkerhedskategori: 4
4
Afspærringer:
figur 4
figur 4
Ved 1/4 Mile:
Ingen publikum efter 200 metergrænsen.
Ved 1/8 Mile:
Publikum må være helt hen til mållinjen.
Ved fast barriere tillades publikum i barrierens længde, dog ikke efter mållinjen.
8.1.524 TMD, TMFC og TF
Banelængde
1/4 Mile
1/8 Mile
Banebredde:
16 m.
16 m.
Bremsestrækning:
600 m.
400m.
Sikkerhedskategori: 4
4
Afspærringer:
figur 5
Ingen publikum efter 150 meter grænsen.
På begge sider af banen gælder følgende:
En barriere placeres ved bane kanten, begyndende ved vandet bag starten og ud til
minimum 50 meter efter starten. Højden skal være 1 meter.
Ved barrierens slutning og i en 30 graders vinkel fra barrieren er en sikkerhedszone. 15
meter fra barrieren og sikkerhedszonen, set fra banen, skal der være en
publikumsafspærring.
Dette gælder uanset om der kun er publikum på den ene eller på begge sider af banen.
Ved fast barriere tillades publikum i barrierens længde, dog ikke efter mållinjen.
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Figur 1
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Figur 2
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Figur 3
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Figur 4
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Figur 5

Start
Vand
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8.1.6 TIDTAGNINGSREGLER
8.1.601 Indledning
Disse regler gælder for al tidtagning ved konkurrence løb. Der kan dog slækkes på
kravene når det er træning, men så kan evt. rekorder ikke godkendes.
8.1.602 Startområde
Starten har tre fotoceller: Prestage, Stage og Start/Guard.
Mellem Prestage og Stage er der 17,8 cm (7”) og mellem Stage og Guard er der 40,6 cm
(16”).
Rollout skal være 29,2 cm – 30,5 cm (11,5”-12”) med et standarddragsterhjul med en
diameter på 55 cm (22”). Rollout = hjulets rul fra Prestage tændes til Prestage slukkes og
ligeledes med Stage. Ændring af denne afstand justeres ved at ændre højden på
fotocellerne.
Evt. kabelbakker skal hænge så højt over banen, at evt. udryknings- og
bjergningskøretøjer kan køre problemfrit under.
8.1.603 Målområde
Målet har to fotoceller: Mållinje og Fartfælde.
Mellem Start og Mål skal afstanden være 402,33 m +/- 5 cm (1/4 engelsk Mile) eller
201,17 m +/- 5 cm (1/8 engelsk Mile). Der må være maks. 2 cm forskel på de to baner.
Fartfælden skal være før mållinjen og mållinjen er da en del af fartfælden. Fartfælden bør
ikke være længere end 20 m og tolerancen på fartfælden er +/- 0,1%.
Alt i målet skal være overkørselsbart, altså ikke for kraftigt eller for tungt.
Ingen kabler i luften.
8.1.604 Fotoceller
Fotocellerne skal være placeret således at de i en afstand af 1,5 m fra midten til hver side
ikke reagerer på noget der er over 6 cm fra asfalten, men skal reagere på alt over 3 cm
fra asfalten. Hvis ikke begge mål kan overholdes, da tilstræbes det, at 6 cm reglen
overholdes.
I det tilfælde at sender og modtager ikke er bygget sammen, bør disse sidde i rør for at
mindske muligheden for at strålerne krydses.
Fotocellerne til 60 ft. skal sidde 25 cm +/- 2 cm over banen. Alle fotoceller efter 60 ft. skal
sidde 15 cm +/- 2 cm over banen.
Hvis der er problemer med at holde højden, skal man justere efter målet på midten af
banen.
8.1.605 Kontrol
Længde og højde i start- og målområdet måles med målebånd. Ved længdemål af banen
skal der måles to steder, en i hver side af banen, 1,5 m fra midten og disse skal ligge
inden for tolerancen som tidligere beskrevet.
Ved faste baner må landmålermærker benyttes.
Konkurrencestrækningen bør måles med laser eller andet nøjagtigt udstyr. Hvis det måles
med målebånd, så bør man måle en dag uden sollys på målebåndet og man skal måle i
begge retninger med samme resultat. Til sidst skal målet korrigeres med målebåndets
korrigerings tabel.
Strækningen begynder ved Guard.
8.1.606 Træet
Til hver bane skal der være:
2 Prestage- og Stagelamper, de skal være hvide eller gule og skal ikke være
retningsbestemte.
2 rækker med 3 gule nedtællingslamper.
1 grøn startlampe.
1 rød tyvstartlampe.
Den ene række skal være rettet mod køreren og den anden skal være rettet til publikum.
Alle farvede skal være retningsbestemte og de bør være 80w til 100w.
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Højden fra asfalten til midten af Prestage lampen bør være 2,28 m (90”) og mindst 90 cm
mellem den røde og asfalten. Afstanden fra startlinjen til træet bør være 12 m (40 ft.).
8.1.607 Funktioner
8.1.608 Prestage
Når prestagestrålen afbrydes skal lampen på træet tændes.
8.1.609 Stage
Når stagestrålen afbrydes skal lampen på træet tændes.
8.1.610 Guard
Når stage er afbrudt og guardstrålen brydes skal stagelampen slukkes. Prestage kan tillige
slukkes.
8.1.611 Handicapstart
De tre gule lamper tændes oppefra og ned med 0,5 sekunders interval, efter endnu 0,5
sekunder tændes den grønne. Der er kun en lampe af gangen der er tændt.
8.1.612 Prostart
De tre gule lamper tændes på en gang og 0,4 sekunder efter tændes den grønne og de
gule slukkes. Dette gælder for alle klasser med prostart undtagen klassen ”Super Street”,
som har 0,5 sekunders interval.
8.1.613 Handicap
Nedtællingen begynder først på den bane som skal have handicap, og først efter den tid
som handicappet svarer til, begynder nedtællingen i den anden bane. Dette bør resultere i
at de kommer i mål nogenlunde samtidigt.
8.1.614 Tidtagningen
Tidtagningen på de to baner er uafhængig af hinanden. Tidtagningen starter når
nedtællingen påbegyndes.
Der findes to muligheder for at starte tiden.
1, Stagestrålen får kontakt.
2, Guardstrålen bliver afbrudt.
I dragracing skal begge muligheder være til stede. Ved træning er det nok at Stage
strålen er til stede.
Tidtagningen slutter når mållinjen afbrydes.
8.1.615 Deep Stage
I de klasser hvor Deep Stage ikke er tilladt gælder:
Når Deep Stage er aktiveret- og bilen står i Deep Stage når starteren aktiverer
tidtagningsanlægget, skal det indikeres med rødt lys i pågældende bane.
8.1.616 Tyvstart
Tyvstart indikeres med rød lampe i pågældende bane, og gives når stage slukkes eller
guardstrålen afbrydes efter nedtællingen begyndes, men inden at den grønne lampe
tændes.
Hvis der er tyvstart må den grønne ikke tænde og nedtællingen skal standse ved den gule
lampe hvorved tyvstarten skete. Tyvstart skal indikeres med det samme.
I elimineringen skal der kun gives rødt lys til den som tyvstarter.
OBS! For at man alligevel skal kunne bruge tiden ved en tyvstart, skal både gul og rød
lampe lyse.
8.1.617 Reaktionstid
Med dette menes der tiden fra at den grønne tændes til tidtagningen startes.
Tyvstarter bør vises med minustegn og minustid.
8.1.618 Hastighedsmåling
Den tid det tager at passere fartfællen, dvs. tiden fra at den første stråle i fællen afbrydes
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til den anden afbrydes, dvs. målstrålen. Tiden regnes derefter om til km/t. Afrunding af
decimaler sker altid nedad.
8.1.619 Vinderindikering
Vinderen, dvs. den som først bryder sin målstråle skal tilskrives sejren. Ved publikumsløb
skal dette indikeres ved mållinjen. Vinderindikeringen kan ikke gives til en kører der har
tyvstartet medmindre der findes tyvstartindikering i målet. Når den ene tyvstarter eller får
andet rød lys, så bør man kunne give vinderindikation direkte til den anden bane.
8.1.620 Afbrudt start
Uanset hvilket startforløb der køres med, så skal starteren kunne afbryde nedtællingen.
Ved afbrudt start skal træet helst slukkes helt. Ellers skal der kunne tændes et særskilt
sæt lamper. Den røde lampe må ikke tændes.
8.1.621 Blokeret bane
Hvis banen ikke er klar til start, så skal begge baners røde lamper lyse eller blinke. Start
skal derved ikke være mulig. Forskellen mellem afbrudt start og blokeret bane ligger i, at
ved afbrudt start er kørerne staget ind og man derefter har opdaget at banen ikke er klar.
8.1.622 Nøjagtighedskrav
8.1.623 Prestage og stage
Prestage- og stagelamperne skal tændes inden 0,1 sekund efter at den respektive stråle
er blevet afbrudt.
8.1.624 Nedtællingen
Nedtællingen skal være korrekt inden for 0,01 sekund.
8.1.625 Handicap
Handicap skal være korrekt inden for 0,01 sekund i op til 6 sekunder.
8.1.626 Tidtagningen
Tidtagningen skal være korrekt inden for 0,001 sekund i op til 20 sekunder.
8.1.627 Sluthastighed
Hvis tidtagningen er korrekt inde for 0,001 sekund, giver en fartfælle på 25 m en
sluthastighed som er korrekt inden for 1 km/t, en hastighed på 265 km/t, og med en
tolerance på +/- 1 km/t en korrekt hastighed på op til 390 km/t hvilket anses som
tilstrækkeligt. Ved brug af en 15 m fartfælle er tallene henholdsvis 200 km/t og 295 km/t
hvilket kun er brugbart ved kørsel på 1/8 Mile. Det er ønskværdigt at tidtagningen er
nøjagtig inden for +/- 0,001 sekunder hvilket med en 15 m fartfælle og en tolerance på 1
km/t giver en nøjagtig sluthastighed på op til 370 km/t.
Kan tiden måles korrekt ned til 0,00001 sekund er det tilstrækkeligt med en fartfælle på
2,5 m hvis fotocellerne kan stilles på samme holder som skal være nøjagtig inden for +/1 mm.
8.1.628 Vinderindikering
Vinderindikeringen skal være nøjagtig inden for 0,001 sekund.
8.1.629 Tidskonstanter og fotoceller
For fotoceller i sammenarbejdende system, f.eks. start og mål, gælder det at forskellen i
tidskonstant mellem dem skal være så lille, at de til sammen med den anden elektronik
ikke overstiger de gældende grænseværdier.
8.1.630 Kontrol
Der findes ingen egnede kontrolmuligheder.
Der kan være overvågning af fotoceller indbygget i anlægget.

Side 40 af 59

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION
8.1.631 Registering af tider

Dragracing - Reglement

8.1.632 Datasystem
I computeren lagres som mindst den bedste tid, men helst de to bedste tider og to højeste
sluthastigheder som hver kører har fået noteret under kvalifikation og elimineringen.
Sammen med dette printer man startnummer, tid/sluthastighed og evt. tyvstart ud for
hvert løb under både kvalifikation og elimineringen.
Der skal være en fortegnelse over kørere og klasseinddelingen for hvert startnummer.
Disse skal ligeledes gemmes et år efter hvert løb.
8.1.633 Time-slip
Der skal printes en time-slip efter hver kørsel. I time-slippen skal der stå startnummer,
reaktionstid, tid 60 ft., ET-tid, sluthastighed, evt. rød lys.
8.1.634 Kvalifikationslister
Efter alle kvalifikationsrunder skal der printes en kvalifikationsliste som skal hænges til
adgang for kørere. Kvalifikationslister skal laves før elimineringen, da elimineringen laves
på baggrund af bedste kvalifikationsrunder.
Følgende skal fremgå: Kvalifikationsplacering, klasse, startnummer, kører,
kvalifikationstid, hastighed, Vs-Index (forskellen mellem kørt tid og index/breakout) og
reaktionstid.

8.1.7. SIKKERHED OG REDNINGSREGLEMENT
8.1.701 Forord
Sikkerhed og redningstjenestens niveau og omfang ved dragracingstævner og løb skal
altid stå i forhold til de risici som de deltagende biler udgør
Enkelt sagt: Jo sikrere bilerne er des lettere er det at fastsætte hvad niveau sikkerheden
skal ligge på. Herunder omfattes også kørerens dygtighed og erfaring
En helt regelret bil med et team som bruger sin sunde fornuft der hvor man ikke kan
regelsætte udgør altid en mindre sikkerhedsrisiko end det team der konsekvent til
sidesætter gældende tekniske regler og sikkerhedsbestemmelser.
Faktorer som påvirker hændelsesforløbet og som kan lede til alvorlige ulykker er derfor
køretøjets tekniske konstruktion og type, dets interne sikkerhedssystem og kvalitet.
Førerens sikkerhedsudrustning og ikke mindst, men måske vigtigst hans dygtighed og
erfaring er faktorer der er afgørende for om en ulykke skal udvikle sig til en
katastrofesituation eller ej.
Den tekniske sikkerhed i et køretøj, type, konstruktion materialevalg etc. Har reelt
udspillet sin rolle når redningsteamet bliver nødt til at gribe ind. Eksempel: Hvis en
eksplosion skulle indtræffe så kan dele af køretøjets sikkerhedssystem være sat ud af
spillet og det er derfor vigtigt at andre sikkerhedssystemer er funktionsduelige og sætter
ind. Eksempel: AFFF sprinklersystem hvis de forefindes og fungerer hjælper de
redningsteamets efterfølgende slukningsarbejde ved en begyndende brand men er de
fejlmonteret kan de være til fare for redningsteamet.
En anden stor fare ved redningsaktioner er hvis køretøjet har lattergas(nos)tillige
kuldioxidsystemer kan udgøre en potentiel fare i disse sammenhæng.
Det bør derfor være en del af redningstjenestens funktion at man fra tid til anden når der
er mulighed for det, kontrollerer køretøjerne og opdager man køretøjer med ikke
godkendte sikkerhedssystemer bør det pågældende køretøj kunne nægtes fortsat
deltagelse i konkurrencen. Er det omfattende fejl og vurderer sikkerhedschefen
overhængende fare for at en ulykke kan opstå hvis det tillades at køretøjet fortsætter
konkurrencen har han ret til at frasige sig og redningsteamets ansvar og bedømmer han
at der er fare for redningsteamets liv og lemmer har han ret til at nægte redningsindsats.
Side 41 af 59

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION
Dragracing - Reglement
8.1.702 Målsætning
Ved dragracingstævner skal der være en sikkerhedsorganisation som har til formål at i
tilfælde af ulykker med deltagende køretøjer at kunne gribe ind på en sådan måde at der
ingen eller begrænsede personskader opstår for de involverede.
Den totale organisation skal omfatte personel som har til opgave at slukke brande og
kunne gribe ind ved havarier, der skal desuden også forefindes personel med medicinsk
kompetence der kan behandle eventuelt skadede personer.
Sikkerhedsudrustningen som anvendes skal i stor udstrækning være tilpasset til den type
ulykker der kan opstå i forbindelse med dragracing.
Antallet af redningspersonel skal være af en sådan størrelse at de skal kunne bekæmpe
brand eller havari ved to køretøjer samtidigt selvom der er afstand imellem disse.
Hver indsatsgruppe skal fra sin position kunne nå frem til det havarerede køretøj i sin
sektor på 20 sekunder og på dette tidspunkt være klar til indsats.
Hver indsatsgruppe skal kunne arbejde med fuld kapacitet med sin udrustning i 3 minutter
og det overordnede mål med indsatsen skal altid være at redde menneskeliv.
Den medicinske målsætning skal være at kunne give livredende førstehjælp for to kørere
to forskellige havaristeder.
Dette reglement skal hele tiden tages op til vurdering i overensstemmelse med
nedenstående skema hvilket kan anbefales når risikoforudsætningerne ændres.

Målsætning

Udrustning
Organisation
Uddannelse

Opfølgning

Vurdering af
indsats

8.1.703 Uddannelse
For at kunne tjenestegøre som sikkerhedschef skal pågældende have gennemgået et
kursus og have relevant official licens.
Brandmænd ved dragracing stævner skal minimum være fyldt 18 år, bør have kørekort,
samt have gennemgået et brandteknisk kursus.
8.1.704 Licens og overbygning
Brandpersonalet skal foruden licenskursus have gennemgået basiskursus i brand og
redning, dertil kommer at han skal mindst have gennemgået to øvelser sammen med det
øvrige brandteam i fuldt omfang og maksimum indsats (2 ulykker 2 forskellige steder)
Basisudrustning for brandmænd skal mindst omfatte følgende:
1. Uddannelse og gennemgang af almindelig brandbekæmpelse
2. Brand og redningsorganisation ved forskellige dragracingstævne
3. Brand og redningsudstyr ved forskellige dragracingstævne
4. Personlige værnemidler
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5. Havariværktøj – anvendelse
6. Praktisk uddannelse i brandslukningsudrustning
7. Førstehjælpskursus
8. Gennemføre praktiske øvelse (totalindsats)
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* Sammen med basisuddannelsen af brandmænd anvendes dokumentet ”almindelig
brandlære” som er tilgængelig via DASU
** Brand og redningstjenesten ved forskellige stævner hvad angår inddelingen af
sikkerhedsrisikoen af deltagende køretøjer gennemføres i overensstemmelse med tabellen
på side 3 i sikkerhedsreglementet.
8.1.705 Øvelse og uddannelsesvirksomhed
Sikkerhedschef med A-licens kvalificeret til at fungere i sikkerhedskategori 4 kan være
ansvarlig for basisuddannelsen af brandmænd.
En DASU-tilsluttet klub som har sin egen brand og redningsorganisation er ansvarlig for at
organisationens enheder øver mindst en gang om året ved en totalindsats hvor alle
deltagende enheder skal indgå i øvelsen.
Sådanne øvelser skal kunne ledes af sikkerhedschef med B-licens.
8.1.706 Udrustning
Tekniske krav: Håndslukkere som anvendes i forbindelse med dragracingstævner bør
være DS godkendte og under alle omstændigheder en lignende standard.
Brandslukkere med mindre kapacitet end Klasse 1 jævnfør Dansk standard ikke anvendes i
nogen sammenhæng (min 2kg)
Indsatskøretøjernes brandslukkere samt bærbare slukningsaggregat såkaldte backpacks
skal opfylde Klasse 3 krav om effekt i overensstemmelse med SIS eller en tilsvarende
godkendelse
Fast monteret brandslukningsudstyr af typen pulver og AFFF i brandslukningsbiler skal
være af en sådan konstruktion at de for det meste opfylder gældende regler for eksempel
dyse tryks normer, deres kapacitet skal være tilstrækkelig til formålet.
Eftersom der ikke er nogen tekniske særbestemmelse der er egnet til denne slags stævner
skal aggregat af denne art der tages i brug altid forprøves i en fagmands nærvær for at
tilsikre at aggregatet har tilstrækkelig kapacitet
Hvis der findes tekniske kravspecifikationer på det øvrige brandudstyr som er obligatorisk
for brandteamet skal disse tilpasses sikkerhedstjenesten.
I henhold til bestemmelserne skal der forefindes et vandslukningsaggregat i et
brandkøretøj, aggregatet skal have en kapacitet på min 200 liter vand og kunne afgive
min 150 liter i minuttet.
Hvis såkaldte vandtåge mundstykke anvendes skal anlægget være dimensioneret til at
afgive 300 liter vand i minuttet med et tryk på 7-10 bar. Dette betyder at
minimumsmængden af vand skal være så tømningstiden overstiger 1 minut. Under alle
omstændigheder er aktionstiden selv med mindre vandafgivelses relativt kort og
aggregatet skal derfor betjenes af uddannede og rutinerede brandmænd.
Krav til udrustning og bemanding ved dragracingstævner. Reglerne vedrørende banelicens
går altid forud.
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8.1.708 Røgdykker (Kun sikkerhedskategori 4)
Kun forslag:
Placeres på “Vandkøretøjet”.
Tanken er, at en røgdykker skal kunne gå ind i ilden i kortere tid for at eksempelvis, at
kunne løfte et karosseri på en brændende Funnycar og hjælpe føreren ud.
Påklædning:
Tilsvarende Nitro Funnycar eller Top Fuel kørerdragt
7-lags nomex + undertøj + Integral hjelm med brandhæmmende
for og halskrave (alt. integralhjelm + balaklava) + brandhæmmende handsker med krave
+ læderstøvler).
Eksempelvis køredragt i overensstemmelse med FIA’s Top Fuel Dragster reglement
Jævnfør alt. Brandtjenestens røgdykkerudrustning
Top Fuel Dragster Kører udrustning:
Hjelm der opfylder SNELL SA95, SA90 eller SFI 31.2 Specifikationer eller BSI
BS 6658-85 type A (Inklusive alle undtagelser)
Køredragt der opfylder SFI Spec. 3.2A/15, handsker 3.3/15, støvler/sko 3.3/5, og
balaklava 3.3 er obligatorisk. Kørere med motor liggende bag kører skal bruge køredragter
som opfylder SFI spec 3.2A/20 handsker 3.3/15, støvler 3.3/15, og balaklavaer 3.3 eller
passende FIA standard.
En balaklava er ikke obligatorisk hvis hjælmen er udrustet med et mærket skørte som
opfylder SFI spec. 3.3.
Note:
SFI Spec 31.2 = SNELL SA, full-face hjelm
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8.1.710 Røgdykker (Kun sikkerhedskategori 4)
Kun forslag:
Placeres på “Vandkøretøjet”.
Tanken er at en røgdykker skal kunne gå ind i ilden i kortere tid for at eksempelvis at
kunne løfte et karosseri på en brændende Funnycar og hjælpe føreren ud.
Påklædning:
Tilsvarende Nitro Funnycar eller Top Fuel kørerdragt
7-lags nomex + undertøj + Integral hjelm med brandhæmmende
for og halskrave (alt. integral hjelm + balaklava) + brandhæmmende handsker med krave
+ læderstøvler).
Eksempelvis køredragt i overensstemmelse med FIA’s Top Fuel Dragster-reglement
Jævnfør alt. Brandtjenestens røgdykkerudrustning
Top Fuel Dragster kørerudrustning:
Hjelm der opfylder SNELL SA95, SA90 eller SFI 31.2 Specifikationer eller BSI
BS 6658-85 type A (Inklusive alle undtagelser)
Køredragt der opfylder SFI Spec. 3.2A/15, handsker 3.3/15, støvler/sko 3.3/5, og
balaklave 3.3 er obligatorisk. Kørere med motor liggende bag kører skal bruge køredragter
som opfylder SFI spec 3.2A/20 handsker 3.3/15, støvler 3.3/15, og balaklavaer 3.3 eller
passende FIA standard.
En balaklave er ikke obligatorisk hvis hjælmen er udrustet med et mærket skørte som
opfylder SFI spec. 3.3.
Note:
SFI Spec 31.2 = SNELL SA, full-face hjelm
8.1.711 Brandmænds personlige værnemidler
Brandmænd skal være iklædt på en sådan måde at han i hvilken indsatssituation som
helst kan fuldføre sin opgave med størst mulig hensyntagen til sin egen personlige
sikkerhed.
 overall af brandsikkert materiale, 2 lags nomex overall
 el. lignende
 læderhandsker med krave
 Støvler med forstærket sål og tå samt grove strømper
 Balaklave af brandsikkert materiale
 Passende undertøj (af 100 % bomuld, ej syntetisk fiber)
 hjelm med visir (startområdet samt bane slut, hjelm behøver dog kun at bæres,
når der køres med kompressorbiler som hvor brændstoffet er metanol eller
nitrometan) i.e. PM, TMD, TMFC, TFD, FC)
Øvrig personlig udrustning:
 selekniv
 skruetrækker
 klud
Brandtøjet skal være påsat på en sådan måde at risiko for at varmepåvirkning fra et
køretøj eller lign. Ikke kan forekomme hverken ved støvler, handsker eller krave. Overall
af brandsikkert materiale på højde med Nomex, i henhold til beskrivelsen ovenfor (med
færre lag kan godtages under forudsætning at tøjet er forstærket inde under med grove
varmehæmmende klæder af typen jeans bukser eller jakke).
8.1.712 Redningsudrustning i henhold til FIA appendiks H.
(Foruden brandslukkere)
For brandkøretøjer (havarikøretøj) der er udpeget til at frigøre personer fra forulykkede
biler kræves følgende udrustning:
Klippeværktøj:
1 stk. mejsel
1 stk. trykluftdrevet mejsel
1 stk. trykluftdrevet sav med tilstrækkeligt luft til mindst 20 minutters drift ved
maksimalt100psi
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Savblade der kan save i specielt kulfiber eller kevlar forstærkede materialer.
1 stk. stor hydraulisk saks.
Hydrauliske værktøj:
1 stk. 10/8 ton standard redningskit (Hurst, Tangy, etc.)
1 stk. stor spreder
1 stk. lille spreder
1 stk. 1 ton værkstedsdonkraft.
Håndværktøj:
1 stk. selekniv pr. brandmand
2 stk. hacksaws med brudsikre blade
1 stk. lille økse
2 stk. pladesakse en kurvet og en lige klips
1 stk. til at klippe i aramid, kul eller glasfibertang
1 stk. koben
1 stk. 11/4 tomme boltsaks
1 stk. rørbukker
1 stk. 18 fod tovværk med 3 tons brudstyrke
1 stk. rørtang
1 stk. topnøglesæt mm.
1 stk. topnøglesæt tommer.
1 stk. stjerne/gaffel nøgle sæt mm.
1 stk. stjerne/gaffel nøgle sæt tommer.
1 stk. umbrako nøgle sæt mm.
1 stk. umbrako nøgle sæt tommer.
2 stk. hamre
1 stk. 4kg muggert
1 stk. skruetrækkersæt Philips
1 stk. skruetrækkersæt mejsel
1 stk. lygte
8.1.713 Fordeling af personel og materiel:
Den tidligere nævnte fordeling af brandfolk skal ses som en minimumsforslag og kan frit
fordeles i henhold til banelicensen eller sikkerhedschefens anvisninger. Sikkerhedschefens
anvisninger har prioritet over banelicensen i samråd med løbsleder og dommere.
Sikkerhedschefen har også mulighed for at anbefale yderligere personel hvis han finder
det nødvendigt. Sikkerhedschefen skal også lave en plan for reserveildslukkere i den
udstrækning de bruges.
8.1.714 Uddrag af ”Konkurrencereglementet Dragracing”
Sikkerhedschef. Se Ref: 8.1.420
8.1.715 Ambulance og læger
Jævnfør justitsministeriets bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane.
8.1.716 Køretøjer der anvendes på banen
Køretøjerne skal være passende typer med udgangspunkt i banens beskaffenhed og de
gældende omstændigheder. Køretøjernes lasteevne og køreegenskaber skal være tilpasset
til den udrustning der placeres på disse. Beskrivelser og lister er et minimumskrav hvad
angår mængder, antal og typer. Derimod må udstyret godt placeres anderledes end
normalt afhængig af banens beskaffenhed og løbets karakter.
8.1.717 Kommunikation
Ved alle dragracingløb hvor der indgår en sikkerhedsorganisation skal der være et godt og
velfungerende kommunikationssystem. Radionettet skal bestå af mindst en enhed i hvert
køretøj som har forbindelse med følgende bærbare enheder:
Sikkerhedschefen og mindst en anden funktionær eksempelvis sekretariatet som igen har
forbindelse med ambulance bjærgningskøretøj etc. En sådan funktionær skal altid have en
sikker anden mulighed for at tilkalde ekstra hjælp hvis der skulle opstå en situation
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8.1.718 Vedligeholdelse af udstyr
Sikkerhedsmateriel skal kontrolleres, justeres og når det kræves repareret så det er i fuld
funktionsduelig stand inden hver løb/konkurrence. Ansvaret for vedligeholdelsen pålægges
arrangerende klub.
Det brandslukningsmateriel der anvendes ved træning og løb skal være godkendt af en
autoriseret person. Udstyret skal være udstyret med et godkendelsesmærke der viser
dato og udsteder. Godkendelsen må ikke være ældre end 12 måneder. Sammen med
godkendelsen af udstyret skal der udstedes et certifikat som skal kunne fremvises på
forlangende. Det er sikkerhedschefens ansvar at kontrollere at det materiel der anvendes
udstyret er godkendt. Hvis der benyttes sikkerhedsmateriel fra tredje person eksempelvis
en arrangør der ikke er underlagt DASU skal arrangøren fremvise et gyldigt certifikat der
beviser at sikkerhedsudstyret er i brugsklar og kontrolleret tilstand til sikkerhedschefen.
Det påhviler sikkerhedschefen og det er hans ret at sikre det er udført på en for ham
passende måde.
8.1.719 Huskeliste for sikkerhedschefer
Huskeliste inden et løb:
1. Gennemgå sikkerhedsdetaljer på både deltagende køretøjer som brandkøretøjer
(sikkerhedsseler, hovedafbryder, ratlåsen osv.)
2. Efterlad aldrig radioen.
3. Når der meddeles noget på radioen skal samtlige brandkøretøjer bekræfte at de har
hørt meldingen.
4. Erfarne informerer og hjælper uerfarne.
5. Udpeg en leder i hvert køretøj
6. Hav altid en kører i hver bil under konkurrencen.
7. Hav altid uden undtagelse en ildslukker med i hånden til et stillestående køretøj.
8. Ved ”højeste beredskab” som meddeles over radioen skal alle brandmænd have
fuld udrustning på hvilket betyder balaklava, hjelm og handsker, desuden skal alle
skal sidde klar i bilerne med motoren startet.
9. Hvis der sker en ulykke hvor racekøretøjet havner i sandfælden eller tilsvarende
skal bane slut meddele det 3 gange over radioen, eksempelvis ”bil i fælden”
10. Ved en ulykke sørg for at der er plads til brandkøre tøjet.
11. Første foranstaltning ved en ulykke uden brand er at afbryde strømmen på
hovedafbryderen
12. Overskydende personel ved en ulykke skal i første omgang bruges til at holde
nysgerrige personer væk og i anden omgang hjælpe til med at rengøre og klargøre
banen igen.
8.1.720 Evaluering/opfølgning
Uheldsrapport:
Ved et hvert dragracing stævne uanset lokalitet eller sikkerhedskategori skal der udfyldes
en incidentrapport i standardformularen der er beregnet til det. Dette gælder også selvom
der ikke har fundet ulykker sted. Formularen der findes i reglementet skal være i alle
brandkøretøjer, lederen af køretøjet er ansvarlig for at formularen udfyldes løbende under
stævnet. Formularen skal udformes i henhold til anvisningerne.
Sikkerhedschefen er ansvarlig for at formularerne indsamles efter løbet og indsendes til
DASUs Dragracingudvalg og sikkerhedsudvalg.
En kopi skal beholdes i den arrangerende klub. Indsendte rapporter danner grundlag for
statistikker og eventuel opfølgning af ulykkestendenser. Dette muliggør en opfølgning
baseret på fakta.
Rapporten indsendes til DASU’s sekretariat.
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8.1.8. KLASSEREGLER ET
I dette reglement henvises flere steder til teknisk reglement, som findes på SBF’s
hjemmeside.
8.1.801
ET klassereglerne er beregnet til biler med helt karrosseri og fungerende døre, funny cars,
samt åbne altereds og dragsters.
Der er 6 godkendelseskategorier:
6,00 – 8,49 (3,66 – 5,49)
8,50 – 9,99 (5,50 – 6,39)
10,00 – 10,99 (6,40 – 6,99)
11,00 – 11,99 (7,00 – 7,49)
12,00 – 13,99 (7,50 – 8,59)
14,00 (8,60 - )
Startnummer i henhold til tekniske reglement SBF
Tider i parentes gælder for 1/8 mile.
Ved konkurrence med biler kørende i intervallet 6.00 – 7.49 (3,66 – 4,49) gælder
præparering af banen og sikkerhed i henhold til sikkerhedskategori 4. Øvrige
bestemmelser gælder i henhold til ET hurtigere end 10,00.
Biler, som kører under gældende tidsgrænse, skal gennemgå nyt sikkerheds godkendelse i
henhold til den kategori, som bilen nu tilhører. Kan bilen ikke godkendes i henhold til den
nye kategori, diskvalificeres bilen. Laveste kategori er 6,00 sek. ¼ mile (402,33m). (3,66
sek. på 1/8 mile, 201,17m).
Enhver arrangør har mulighed for at vælge egne klassetitler, tidsgrænser og
konkurrenceformer, dog skal bilernes sikkerhedsudstyr være tilpasset til ovenstående
teknisk kontrol kategorier. Legaliteten af udstyr såsom trottel stop, retardbox o.s.v. må
variere mellem forskellige baner/arrangører. Dette skal i så fald meddeles i indbydelsen.
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8.1.802 SFI-oversigt
Foruden hvad som angives i generelle tekniske regler (DRT), gælder:
ET-udstyrsreference.
6,00 –
7,49
(3,664,49)

7,50 –
9,99
(4,506,39)

Svingningsdæmper SFI 18.1

O

Udstødning / lyddæmpning

-

1)

O

Fangremme til kompressor

O

Svinghjul / kobling SFI 1.1/1.2

O

O

Svinghjuls afskærmning SFI 6.1/6.2/6.3

O

O

10,00 –
11,00 –
10,99
11,99
(6,40-6,99) (7.007,49)
1)

120 dB
O

O

1)

O

A

O

9)

A

O

O

O

O

O

Flexplade SFI 29.1

O

O

Flexplade afskærmning SFI 30.1

O

O

Registreringsyn

O

O

Styrtbur

O

O

10)

Styrtbøjle

O

O

O

Nedre motorskærm ref:88.18

O

O

Fangremme til arme i åbne biler

O

O

110 dB

O

Gearkasse afskærmning SFI 4.1

Vinduesnet

110 dB

O

Godkendte drivaksler

O

A
113 dB

A

O

4)

(8,60 -)

A

O

O

14,00 –

A

O

O

A

120 dB

Kardan ring

Hovedstrømsafbryder

12,00 13,99
(7,508,59)

2)

Svinghjuls afskærmning

Bremseskærm
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O

3)

3)

5)
6)

6)

O

O

Sikkerhedssele
Sikkerhedssele, 4 punkts

O

Sikkerhedssele SFI 16.1/FIA 8853-98

O

Nakkekrave

11)

Branddragt etlags

8)

Branddragt tolags

8)

Undertøj balakava

8)

Handsker, lædersko, hjelm

O

Licens

Se regl. 8.1.331

6)

6)

A

A

O

O

O

O
O 11)

8)

O

8)

O

8)

O

8)

O

8)

O

8)

O

8)

O

8) O

8)

O

O = Obligatorisk
A = Anbefales
1): Egenfremstillet svingningsdæmper i stål er tilladt
2): Ved methanol som brændstof
3): Obligatorisk for cabrioleter i tiderne 11,00 – 13,99 sek.
4): 2 stk. bremseskærme kræves i Advanced ET
5): Obligatorisk ved sluthastighed over 240 km/t
6): Obligatorisk ved batteri i bagagerummet
7): For biler med trykladning eller lattergas
8): Se pkt. 8.1.872 for detaljerede regler vedr. brandtøj.
9): Se ET 2.2
10): Obligatorisk for cabrioleter.
11): H.a.n.s. obligatorisk for tider hurtigere end 8,00 (5.00) se pkt 8.1.871
Klassereglement og generelle tekniske regler gælder altid forud for denne
sammensætning.
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8.1.803 Motor
Placering af motoren bagerst er ikke tilladt med undtagelse af dragsters eller når motoren
er placeret bagerst i originaludførelse. Tilbageflytning af motoren med op til 10 % af
aksleafstanden, målt mellem forhjulsspindlernes centerlinje og motorens forreste
tændrørshul, er tilladt, se figur 4 i DRT 1.2. Afstanden mellem kørebanen og motorens
krumtapaksel må ikke overstige 610 mm (24”), med undtagelse originaltrucker, hvor
max. afstanden er 914 mm (36”). Original svingningsdæmper i støbejern er ikke tilladt i
biler hurtigere end 11,00 (7,00) sek. Her er svingningsdæmper i henhold til SFI 18.1 eller
egenfremstillet i stål i et stykke obligatorisk.
I kategori 6,00 sek – 9,99 sek. kræves nedre motorskærm i henhold til DRT1.11
8.1.804 Udstødningssystem
Headers er tilladt. Udstødningsrørene skal være rettet bagud, bort fra fører og
brændstoftank. På biler med helt karosseri, kompressor samt methanol som brændstof
(type TM/FC) skal headers rørene være dobbelte eller isolerede med varmeisolerende
materiale. Dobbeltrørene eller isoleringen skal strække sig fra flangen ved topstykket ned
til bøjningen ved karosseriets nederste kant. Se DRT1.3
8.1.805 Støjbegrænsninger
Støj fra udstødning skal begrænses. Max. tilladt støjniveau:
6,00 – 7,49
7,50 – 9,99
10,00 – 10,99
11,00 – 11,99
12,00 – 13,99
14,00 -

(3,66
(4,50
(6,40
(7,00
(7,50
(8,60

–
–
–
–
–
-

4,49)
6,39)
6,99)
7,49)
8,59)
)

ingen begrænsning
120 dB(A)
120 dB(A)
113 dB(A)
110 dB(A)
110 dB(A)

Enhver arrangør kan sænke max. tilladt støjniveau.
8.1.806 Brændstof
Kun benzin, methanol, ethanol, E85 og diesel er tilladt. Lattergas kun tilladt i henhold til.
Nitrometan er ikke tilladt. Se ET 4.6.1, DRT 1.6, 1.8 og 1.9
8.1.806 Brændstofsystem
Alle brændstofpåfyldningsrør placeret indvendigt i bagagerummet skal være ventilerede
ud af karroseriet. Ventileret brændstofdæksel er ikke tilladt. Hvis batterier, brændstofrør,
brændstofpumper eller påfyldningsrør er placeret i bagagerummet kræves en tætsluttende
og helt tæt brandvæg af 0,6 mm (0,024”) stål eller 0,8 mm (0,032”) aluminiumsplade
med førerrummet. Brændstofrør må ikke anbringes i førerrummet. Brændstoftankens
overkant må ikke være højere end bagdækkenes højeste punkt. Se DRT 1.5.
8.1.807 Ladeluftkøleren
Brændstof må kun tilsættes efter ladeluftkøleren. Det er tilladt at montere ladeluftkøleren
i førerrummet, hvis den indeholder vand eller is.
8.1.808 Væskeoverskud
Opsamlingsbeholder for kølervæske er obligatorisk, mindst volumen er 0,5 liter. Se DRT
1.10.
8.1.809 Lattergas
Kommercielt fremstillede lattergassystemer er tilladte. Opvarmning af gasflasker må kun
gøres efter fabrikantens anvisninger. Se ET9.3, DRT 0.9, 1.8, 9.7
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8.1.810 Kompressor, turbo
Brug af kompressor tillades på benzin-, diesel- og alkoholdrevne biler. Fangremme til
kompressor i henhold til SFI Spec. 14.1 er obligatorisk når alkohol anvendes som
brændstof, med undtagelse af 6,00-7,49, hvor disse kræves uanset brændstof. Gælder
dog ikke ved centrifugal kompressor. Når kompressor af skruetype anvendes er
sprængblik (burst panel) i henhold til SFI Spec. 23.1 obligatorisk.
Trykladning er ikke tilladt sammen med lattergas i Advanced ET. Se DRT 1.13, 1.14 2.13,
4.8.
8.1.811 Ventildæksler
Støbte, eller på anden vis maskinfremstillede, ventildæksler af metal er obligatoriske på
methanoldrevne biler med kompressor. Samtlige bolte skal anvendes for at fastgøre
dækslerne.
8.1.812 Speedertræk
Original elektronisk, hydraulisk, pneumatisk styret gasregulering er tilladt i
sikkerhedskategori ned til 7,5 sek. på ¼ mile (4,50 sek. på 1/8 mile)
Se DRT 1.15.
8.1.813 Krumtapshusventilation
Se DRT 1.15.
8.1.814 Kraftoverføring
8.1.815 Kobling, svinghjul, svinghjulsafskærmning
Svinghjul og kobling i henhold til SFI Spec. 1.1 eller 1.2 på biler hurtigere end 10,00
(6,40) sek.
Svinghjulafskærmning i henhold til SFI Spec. 6.1 eller 6.2 er obligatorisk i alle biler
hurtigere end 10,00 (6,40) sek.
Hvis kobling anvendes i henhold til SFI Spec. 1.2, er kun svinghjulsafskærmning i henhold
til SFI Spec. 6.2 tilladt.
Svinghjulsafskærmning i henhold til DRT 2.3, 2.5, 2.6, 2.9 er obligatorisk på biler
hurtigere end 12,00 (7,50) sek., samt på biler med wankelmotor.
På biler under 10,00 (6,40) sek. kræves svinghjulsafskærmning i henhold til SFI Spec. 6.1
alternativ 6.2.
Alle biler i Super Stock Modified Compact, biler udrustet med Ford sideventilmotor
fremstillet før 1949, og europæiske og japanske biler hvor svinghjulshus inklusiv adapter
ikke længere eller ikke er i handelen, skal udrustes med et svinghjulshus af mindst 6,00
mm stålplade. Denne skal være sikkert fastmonteret i rammen og fuldstændig omslutte
svinghjulet 360º rundt.
Svinghjulshuset skal strække sig mindst 25,0 mm frem foran svinghjulet og mindst 25,0
mm bagom svinghjulets og trykpladens roterende dele.
Øvrige motorer hvor et svinghjulshus med spec. 6.1, 6.2, 6.3 eller 9.1 ikke er tilgængeligt
tillades at anvende et hus ligeledes med spec. . 6.1, 6.2, 6.3 eller 9.1, men som er
fremstillet til en anden motor.
Denne skal boltes i en motorplade eller adapter, som siden så boltes fast i motorblokken
med alle tilgængelige bolthuller i brug.
På biler med en effekt under 150 hk DIN og originaldæk med mønster kræves ingen
svinghjulafskærmning. Se ET 2.1. For biler med boksermotor, se DRT 2.10.
8.1.816 Kobling, svinghjul, svinghjulsafskærmning i Advanced ET
Svinghjul og kobling i henhold til SFI Spec. 1.1, 1.2, 1.3 eller 1.4 er obligatorisk.
Svinghjulsafskærmning i henhold til SFI Spec. 6.2 eller 6.3 er obligatorisk på alle
trykladede eller lattergasudstyrede biler, samt på alle biler som har kobling i henhold til
SFI Spec. 1.2 med flere end 2 lameller eller kobling i henhold til SFI Spec. 1.3 alternativt
1.4 med max. 2 lameller. Svinghjulsafskærmning i henhold til SFI Spec. 6.2 er obligatorisk
på alle biler som har kobling i henhold til SFI Spec. 1.3 alternativt 1.4 med flere end 2
lameller. Se DRT 2.3, 2.5, 2.6, 2.9.
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8.1.817 Kardanaksel
Originale firehjulsdrevne køretøjer er tilladt. Kardanring kræves på alle biler hurtigere end
14,00 (8,60) sek. Biler med originalmønstrede dæk af originaldimension kan deltage i
konkurrencer ned til 11,49 (7,35) sek. uden kardanring. Se DRT 2.4
8.1.818 Bagaksel
Biler hurtigere end 10,00 (6,40) sek. og med en vægt over 907 kg (2000 lbs) med
individuelt affjedret bagaksel uden øvre og nedre bærearme må udskifte til almindelig
bagaksel (eks. 1963 – 1982 Corvette).
Biler med individuelt affjedret bagaksel med øvre og nedre bærearme må beholde swingakslen. 360 graders stålring min. 25 mm x 6,4 mm (1” x ¼”) monteres på begge
drivaksler.
Fuld-flydende drivaksler er obligatorisk fra og med 1. januar 2008 på alla biler som kører
hurtigere end 6,50 (3,90) sek. eller opnår en sluthastighed på 338 km/h.
Individuelt affjedret bagaksel er ikke tilladt i Advanced ET. Se DRT 2.2, 2.11
8.1.819 Automatgearkasse
Alle biler, som ikke er udstyret med original gearvælger, skal have en fjederbelastet
låseanordning, som forhindrer at bakgearet ved fejltag kan indkobles. En fungerende
neutralkontakt skal forefindes. Beskyttelsesplade, -måtte i henhold til SFI Spec. 4.1 er
obligatorisk på biler hurtigere end 10,00 (6,40) sek. Flexplade i henhold til SFI SPEC. 29.1
og flexplade afskærmning er obligatorisk på biler hurtigere end 10,00 (6,40) sek. Se DRT
2.13, 2.13.1, 2.14, 2.14.1
8.1.820 Planetgearkasse, ikke originaltype (Lenco m. fl.)
Beskyttelsesmåtte i henhold til SFI Spec. 4.1 er obligatorisk med motorer med trykladning
eller lattergasudstyr. Se DRT 2.13, 2.13.1. I øvrige biler kan gearkassens forreste og
bagerste hus sammenboltes med en stålramme.
8.1.821 Bremser og hjulophæng
8.1.822 Bremser
Mindst 2 hjuls hydraulisk bremsesystem (skivebremse, en bremsekaliber pr. hjul) som
virker på baghjulene. Firehjulsbremser anbefales på alle biler, med undtagelse af
dragsters, Altereds type 1 og Funny Cars hurtigere end 8,00 sek. På alle biler med
affjedret bagaksel kræves firehjulsbremse. Hvis håndbetjent bremse anvendes, skal denne
være placeret indeni karroseriet eller i førerrummet. Se DRT 3.1
8.1.823 Styretøj
Hvis demonterbart rat med hurtigskifte anvendes i Advanced ET, skal hurtigskiftet opfylde
SFI Spec. 45.1. Se DRT 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 4.1
8.1.824 Hjulophæng, altered cars og dragsters
Valgfri affjedring beregnet til biler er tilladt. Minimum 1 hydraulisk støddæmper pr.
affjedret hjul. Biler med en vægt på eller under 1.066 kg (2.350 lbs.) og med en
akselafstand på mindst 3.048 mm (120”) må have fastmonteret foraksel. Fastmonteret
bagaksel er tilladt. Se DRT 3.2, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5
8.1.825 Hjulophæng, bil med standard karosseri
Komplet affjedring af biltype er obligatorisk. Mindst en hydraulisk støddæmper kræves pr.
hjul. Letning af standardkomponenter er forbudt. Fast monteret hjulophæng er forbudt.
Se DRT 3.2, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5
8.1.826 Wheelie bars
Er tilladt. Se DRT 3.6.
8.1.827 Chassis
8.1.828 Ballast
Er tilladt. Se DRT 4.2
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8.1.830 Markfrigang
Se DRT 4.5.
8.1.831 Bremseskærm
Kræves på alle biler med sluthastighed over 240 km/t.(200km/t). Samt hvad
klassereglerne foreskriver. For biler i sikkerhedskategori Advanced ET kræves 2
bremseskærme. Se DRT 4.8
8.1.832 Styrtbøjle
Obligatorisk på alle biler med tider mellem 10,00 (6,40) og 10,99 (6,99) sek., samt på
alle åbne biler/cabrioleter i kategori 11.00 – 13.49 sek. på ¼ mile (7,00 – 8,40 sek på 1/8
mile). Anbefales i samtlige biler. Se DRT 4.4, 4.6, 4.10, 4.10.1, 4.10.2, 10.7.
8.1.833 Styrtbur
Obligatorisk på alle biler hurtigere end 10,00 (6,40), og på alle åbne biler hurtigere end
11,00 (7,00) sek. Biler hurtigere end 10,00 (6,40) sek. skal chassis godkendes hvert 3.
år. Styrtburet skal være i overensstemmelse med specifikationerne for den anvendte
karroseritype.
For biler hurtigere end 8,50(5,10) skal chassis bygges i henhold til gældende SFI spec.
Biler som er chassis synet før 1-1-2010 kan være bygget med anden konstruktion.
Fra den 1-1-2013 skal biler hurtigere end 8,50(5,10) være godkendt efter gældende SFI
spec. Se DRT 4.4, 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.11, 4.11.1, 4.11.2, 4.11.3, 10,7.
8.1.834 Hjulafstand
Minimum hjulafstand er 2286 mm (90”), hvis bilen ikke har originalmotor. Maximal forskel
på hjulafstanden mellem venstre og højre side er 25 mm (1”). Har biler større forskel i
originaludførelse er original målene tilladt. For dragsters gælder en maximal forskel på 51
mm (2”) i hjulafstand. Minimum forakselsbredde for dragsters er 660 mm (26”).
8.1.835 Dæk og fælge
8.1.836 Dæk
Slicks er tilladt. Minimumsdiameter for fordæk på Dragsters er 13”. Se DRT 5,2.
8.1.837 Fælge
Skal være beregnet til bilen. Mindste tilladte fælgdiameter er 13” (med mindre bilen er
originalmonteret med mindre og har original motor). Hjulboltens gevind skal gå mindst en
længde svarende til gevinddiameteren i ind i navet. Egerfælge og motorcykelfælge er kun
tilladt på Dragsters, som vejer 850 kg (1.800 lbs) eller mindre. I kategori Advanced ET er
det obligatorisk med bagfælge i henhold til SFI spec. 15-1 eller 15-3 af typen ”Bead Lock”,
alternativt inner liner. Se DRT 5.2.
Fra og med 1-1-2011 skal biler med trykladning eller lattergas i kategori 6,00-7,49 være
monteret med bagfælge i henhold til SFI spec. 15-3.
8.1.838 Interiør
8.1.838 Sæde
Original konstrueret, støttet og fastmonteret sæde, af glasfiber eller aluminium
(biltilbehørssæde) er tilladt. Se DRT 4.10, 4.10.1, 4.11, 6.2.
8.1.839 Førerrum
Førerrummets interiør skal være af stål, aluminium eller glasfiber. Magnesium er forbudt.
Se DRT 6.1.
8.1.840 Beklædning i førerrum
Valgfri. Se DRT 6.1, 6.2.
8.1.841 Vinduesnet
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Vinduesnet er obligatorisk på biler med hellukket karrosseri hurtigere end 10,00 (6,40)
sek., samt i cabrioleter hurtigere end 11,00 (7,00) sek. Se DRT 6.3.
8.1.842 Karosseri
8.1.843 Spoiler/vinger, altered cars, dragsters
Sidemonterede vinger af Canardtypen er tilladt. Ingen del af spoiler/vinge må monteres
nærmere noget dæk end 152 mm (6”). Bilens forreste overhæng må ikke nå længere ud
end 762 mm (30”), målt fra forreste hjulspindler. Ingen flytning af spoiler/vinge må
forekomme under kørslen. Hvis denne funktion leveres standard fra fabrikken og
karroseriet er helt i originaludførelse er bevægelse/flytning tilladt i umodificeret udførelse.
Se DRT 7.2.
8.1.844 Vinge, biler med helt karosseri
Ikke original spoiler er tilladt. Vinger skal være fastmonteret i rammen eller styrtburet, og
må ikke være bevægelig eller justerbar under kørslen. Se 88.72. I sikkerhedskategori
Advanced ET er ikke original vinge eller spoiler tilladt på alle biler, også med
standardkarroseri. Se DRT 7.2
8.1.845 Karosseri, biler med altered karosseri
Må være tagsænket, delt, strømlinieformet etc. Biler af type sedan coupe, kombi, lette
lastbiler, pickups (Ranchero, El Camino) er tilladt. Glasfiber karrosser er tilladt. Lukkepal
på demonterbare døre skal have sikkerhedsspærring eller -lås.
8.1.846 Karosseri, dragsters
Karroseriet skal være af metal, glasfiber eller kulfiber og strække sig frem til
brandvæggen. Førerrummet skal være udformet, således at ingen del af førerens krop kan
komme i kontakt med dæk, fælge, udstødningssystem eller banebelægning ved
udskridning/slyng, væltning eller kollision. Undergulvet indvendig, uafhængig af
karrosseritype, er obligatorisk på Dragsters, hvor førerens ben hviler på bund eller chassis.
På biler med frontmonteret motor må scoopet ikke være højere end 279 mm (11”) målt
fra karburatorens pakningsflade mod luftfilteret. Dog kan smalle høje scoops tillades for
sådanne med centralt placeret fører, hvis de markant forbedrer udsynet. Indbyggede
forhjul er ikke tilladt.
8.1.847 Karosseri, biler med standardkarosseri
Alle biler med helt karosseri skal have helt tag og forrude. De skal have mindst 2 døre.
Skærme over alle fire hjul er obligatorisk, originalskærme eller glasfiberkopier er tilladt.
Skærmkanter må ændres med henblik på frigang til dæk, kanterne skal være ombukkede,
således at der ikke er en skarp kant.
8.1.848 Brandvæg
Obligatorisk. Se DRT 1.1, 4.3, 6.1, 7.5.
8.1.849 Gulv
Obligatorisk. Se DRT 6.1, 7.6.
8.1.850 Motorhjelm
Valgfri. Karburator skal have flammeskærm eller scoop. Hjelmscoop må ikke være højere
end 279 mm (11”) over original hjelm. Se DRT 1.4, 7.7.
8.1.851 Forrude/ruder altered cars, dragsters
Obligatorisk. Se DRT 7.8.
8.1.852 Vindrude/ruder, biler med standardkarosseri
Obligatorisk. Må udskiftes til rude i splintfrit materiale med en mindste tykkelse på 3 mm
(1/8”). Forruden skal være klar, ikke tonet, med undtagelse af fabrikstonet
sikkerhedsglas. Forruden må ikke skæres ud for scoop, karburator el. lign. Ruder skal
være lukkede under konkurrencekørslen. Behøver ikke at fungere. Mærkater er kun tilladt
på bagerste sideruder og bagrude. Se DRT 7.8, 7.9.
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8.1.854 Batteri
Batterier skal være fast og sikkert monteret. Batteribeslag af metal er obligatorisk. Se
DRT 8.1.
8.1.855 Tænding
Tidsstyrede tændingsafbrydere (stutterbox) er forbudt. Omdrejningsbegrænser, som
anvendes på startlinjen, samt omdrejningsbegrænser er tilladt. Two-step-moduler,
omdrejningsbegrænser og lignende er tilladt som de er, men må ikke modificeres så de
virker som omdrejningskontrol efter at bilen har forladt startlinien. Se DRT 8.2, 8.3.
8.1.856 Hovedstrømafbryder
Obligatorisk på biler med batteri, hurtigere end 10,00 (6,40)sek. Se DRT 8.4, 8.4.1.
8.1.857 Baglys
Se DRT 8.6.
8.1.858 Hjælpemidler
8.1.859 Computer
Original antispin system er tilladt i sikkerhedskategori ned til 7,5 sek. på ¼ mile (4,50
sek. på 1/8 mile). Se DRT 9.1.
8.1.860 Dataopsamler
Tilladt Se DRT 9.2.
8.1.861 Brandslukningssystem
Brandslukningssystem kræves på biler i sikkerhedskategori Advanced ET i henhold til
følgende:
Dragsters, biler med helt karosseri som ikke har trykladning:
Obligatorisk på methanoldrevene frontmotorbiler eller frontmotorbiler med trykladning
samt på bagmotorbiler med indbygget førerrum. Minimum 2,3 kg (5 lbs) godkendt
system.
Trykladede methanoldrevene biler og biler med lattergas (helt karosseri eller
Funny Car):
Minimum 9,1 kg (20 lbs) godkendt system skal være monteret.
8.1.862 Hjælpebil
Kun tilladt i Super Pro og sikkerhedskategori Advanced ET, biler hurtigere end 10,00
(6,40) sek. Se DRT 9.9.
8.1.863 Varmkøring
Se DRT 9.4, 9.11.
8.1.864 Fører, førerudrustning
8.1.865 Fangremme for arme
Obligatorisk i alle biler med åbent karrosseri som er hurtigere end 12,00 (8,50) sek. Se
DRT 10.3.
8.1.866 Førerlicens
Se 82.1.
8.1.867 Sikkerhedsbælte, -sele
Sikkerhedsbælte af hurtigkoblende type og af god kvalitet er obligatorisk i alle biler.
Bæltet skal være af trepunktstype, to-punkts bælte type ”hoftesele” og midterbælte er
forbudt. Et firedelt sikkerhedsbælte med skulderrem er obligatorisk i alle biler hurtigere
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end 12,00 (7,50) sek. Et femdelt sikkerhedsbælte med 76 mm (3”) brede bånd og rem i
grenen, i henhold til SFI Spec. 16 FIA norm 8853-98 er obligatorisk i biler hurtigere end
10,00 (6,40) sek. I frontmotorbiler med metanol og trykladning i sikkerhedskategori
Advanced ET skal alle bånd i selen være beskyttede med brandhæmmende materiale. Sele
i henhold til SFI Spec. 16.1 skal opdateres med intervaller i henhold til tabel i 8.1.802. Se
DRT 10.5, 10.5.2, 10.6.
8.1.868 Nakkebeskyttelse
Obligatorisk på biler med styrtbøjle eller bur. Se DRT 10.7.
8.1.869 Hjelm
Obligatorisk. Se DRT 10.8, 10.8.1, 10.8.3 og DRT 11.
8.1.870 Nakkekrave
Obligatorisk i biler hurtigere end 10,00 (6,40) sek.
I kategori 6,00 til 7,49 kræves nakkekrave som følger SFI Spec. 3.3.
I kategori 6,00 til 7,49 er det obligatorisk at anvende Head and Neck Restraint Device i
henhold til SFI spec. 38.1 eller FIA norm. Se DRT 10.9.
8.1.871 Head and neck restraint support (h.a.n.s.)
Fra og med den 1-1-2010 er det obligatorisk at anvende h.a.n.s-beskyttelse (Head and
Neck restraint Device) i henhold til SFI 38.1 eller FIA norm i sikkerhedskategori Advanced
ET. Se DRT 10.7.1.
8.1.872 Tøj
ET>12,00 (7,50) sek.
Køredragt i henhold til SFI spec 3.2A/1 eller FIA dragt i henhold til FIA norm 1986 (ISO
6940) eller FIA norm 8856-2000 anbefales. Tøj af uld eller bomuld må anvendes, hel
overall er at foretrække frem for delt tøj. Lædersko med lædersål og snørebånd af læder
samt læderhandsker er obligatorisk. Brug af tøj i nylon eller lignende materiale er absolut
forbudt. Kortærmede trøjer og korte bukser er forbudt.
10,00-11,99 (6,40-7,49) sek.
Køredragt i henhold til SFI spec 3.2A/1 eller FIA dragt i henhold til FIA norm 1986 (ISO
6940) eller FIA norm 8856-2000 med undertøj er obligatorisk. Lædersko, beregnet til
racing, med lædersål og snørebånd af læder samt strømper, handsker og balakava af
Nomex etc. Se 88.1010.1.
9,99-7,50 (6,39-4,50) sek.
Køredragt i henhold til SFI spec 3.2A/5 eller FIA dragt i henhold til FIA norm 1986 (ISO
6940) eller FIA norm 8856-2000 med undertøj er obligatorisk. Lædersko, beregnet til
racing, med lædersål og snørebånd af læder samt strømper, handsker og balakava af
Nomex etc. eller SFI Spec. 3.3/1. Se 88.1010.1.
Ved lukkede biler med frontmotor med lattergas, kompressor eller turbo uden original
brandvæg eller brandvæg i stål skal der anvendes kørerdragt i henhold til SFI spec.
3.2A/15, handsker og sko/støvler i henhold til SFI spec. 3.3/5.
Alle åbne biler <11,99 (6,40) sek.
Handsker i henhold til SFI Spec. 3.3/1 samt fangremme til arme er obligatorisk. Se
88.103.
Ved åbne biler med frontmotor med lattergas, kompressor eller turbo i ET
sikkerhedskategori 9,99-7,50 sek. skal der anvendes kørerdragt i henhold til SFI spec.
3.2A/15, handsker og sko/støvler i henhold til SFI spec. 3.3/5.
9,99-7,50 (6,39-4,50) sek. Åbne biler med frontmotor med lattergas, kompressor
eller turbo. Lukkede biler med frontmotor med lattergas, kompressor eller turbo
uden original brandvæg eller brandvæg af stål
Føreroverall i henhold til SFI Spec. 3.2A/15, handsker og sko/støvler i henhold til SFI
Spec. 3.3/5 er obligatorisk.
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Dragracing - Reglement
Alle biler automatisk gearkasse i førerrummet
Føreroverall i henhold til SFI Spec. 3.2A/15, handsker og sko/støvler i henhold til SFI
Spec. 3.3/5 er obligatorisk.
Advanced ET
6,00-7,49 (3,66-4,49) sek.
Lukkede frontmotorbiler med kompressor eller turbo, og alle biler med en
automatgearkasse i førerrummet
Føreroverall i henhold til SFI Spec. 3.2A/15 og handsker samt sko/støvler i henhold til SFI
Spec. 3.3/5 er obligatorisk.
Åbne frontmotorbiler med kompressor eller turbo
Føreroverall i henhold til SFI Spec. 3.2A/20 og handsker samt sko/støvler i henhold til SFI
Spec. 3.3/20 er obligatorisk.
Åbne eller lukkede frontmotorbiler med lattergas
Føreroverall i henhold til SFI Spec. 3.2A/15 og handsker samt sko/støvler i henhold til SFI
Spec. 3.3/15 er obligatorisk.
Bagmotorbiler med lattergas eller kompressor eller turbo
Føreroverall i henhold til SFI Spec. 3.2A/15 og handsker samt sko/støvler i henhold til SFI
Spec. 3.3/15 er obligatorisk.
Motor uden trykladning eller lattergas
Føreroverall i henhold til SFI Spec. 3.2A/5, handsker i henhold til SFI Spec. 3.3/5 er
obligatorisk.
Dragsters med frontmotor og overladning samt alle åbne Altereds
(flipkarosseri=åben) med overladning
Ansigtsmaske med åndedrætsværn og motorbriller med splintfrit glas samt brandsikkert
materiale. Alternativt kan speciel hjelm med tætslutning omkring næse og mund og små
ånderevner anvendes, den skal så opfylde kraven i SFI spec. 31.2A. Tilbehør i henhold til
88.1010.
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