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8.8.0 ALMENE TEKNISKE REGLER

Reglerne i dette reglement er minimumskrav, det er tilladt er deltage med køretøjer som er mere sikre end
reglementets påkræver.
Det er altid førerens pligt at være bekendt med DASUs regelsæt.
Det påhviler altid deltageren at bevise for den tekniske kontrol, løbsledelsen samt dommerne, at hans bil
under hele konkurrencen overholder reglementet.
I tvivlstilfælde i reglerne er først klassereglerne gældende og dernæst det tekniske reglement.
Det er DASUs politik at anvende FIA´s internationale regler I øjeblikket findes der FIA regler for disse klasser:
ET Super Pro, ET Pro, ET Sportsman, Advanced ET, Electric Cars, Pro Modified, Top Metanol Funny Car, Top
Metanol Dragster, Pro Stock, Funny Car og Top Fuel.
Ved internationale stævner er FIA´s internationale deltagelses regler som er gældende. www.fia.com
8.8.01 Specifikationer og teststandarder

I reglerne gives et antal referencer til mærkning og specifikationer af forskellig udrustning og tilbehør, f.eks.
SFI, FIA, SIS m.fl. Dette udrustning og tilbehør er fremstillet for at opfylde specifikationernes krav. Fabrikanten
mærker udrustningen og tilbehøret som en garanti for at dette er tilfældet. Er der ændret på udstyret, bliver
mærkningen ugyldig. Teknisk chef skal i disse tilfælde fjerne mærkningen.
SFI-specifikationer
SFI-specifikationer er en række test standarder for udstyr og tilbehør til såvel landevejsbrug som
motorsportsbrug. Som udgangspunkt for standarderne ligger krav for holdbarhed, varmebestandighed, osv.
fra fabrikanterne.
I standarderne som optages i SFI præciseres der siden hen en række krav til testmetoder og minimumskrav til
udrustningen. Derimod angives der som regel ikke materialekvalitet, godstykkelse eller udformning. Dette er
helt op til fabrikanten så længe produktet klarer testen. Det hele bygger på stikprøvekontroller. Hvis disse
klarer testen får fabrikanten ret til at mærke produktet med SFI´s mærke. Dette medfører at det mærkede
produkt er helt identisk med det testede produkt. En gang om året gentages testen for at sikre at produktet til
stadighed lever op til standarden.
For chassis og bur gælder ovenstående ikke. Her er specifikationerne erstattet af ”Technical Bulletin”. I denne
angives minimumskrav for såvel udformning, materialekvalitet som rørdimensioner. Denne ”Technical
Bulletin” benævnes “SFI Specifications for chassis” og kan bestilles på følgende: SFI Foundation Inc, 15708
Pomerado Road, Suite N 208, Poway, CA 92064, USA tlf.+1 (858)451-8868. Fax. +1 (858)451-9268. eller
sfifoundation.com.
Alt materiale fra SFI er beskyttet af copyright. Dette indebær at videregivelse eller kopiering ikke er tilladt, det
er heller ikke tilladt at henvise til SFI specifikationer hvis må ikke er medlem af organisationen. DASU har
været medlem af SFI siden 2012, og accepterer alle produkter som bærer SFI´s godkendelsesmærke.
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Der findes ikke på nuværende et dansk erstatningsalternativ til SFI.
Oplysninger om producenter af SFI-godkendt udstyr og anden viden om SFI kan ses på SFI´s hjemmeside
sfifoundation.com
8.8.01.A SFI Recertificeringsperiode, angivet i år
Spec. nr.

Produkt

Adv. ET

Øvrige
klasser

1.1

Svinghjul og kobling, en-pladet

1.2

Svinghjul og kobling, flere plader ET til Comp

2

4

1.3

Svinghjul og kobling, flere plader

2

4

1.4

Svinghjul og kobling, flere plader

2

4

1.5

Svinghjul og kobling, flere plader

1

2

2.1A

Bur til hækmotordragster (Top Metanol dragster) -5,99 sek.
eller hurtigere

3

3

2.2A

Bur til frontmotordragster Comp A, B, AA, BB, BN

3

3

2.2C

Bur til frontmotordragster 5,99 eller hurtigerer NTF, TMD

3

3

2.4B

Bur til dragstere frontmotordragster Adv. ET-Comp A/ND,
B/ND

3

3

2.4C

Bur til frontmotordragster 6.00 - 7.49 sek.

3

3

2.5C

Bur til hækmotordragster
B/A, AA/D, BB/D, BN/D

3

3

2.6A

Bur til frontmotordragster over 7.50 sek.

3

3

2.7AC

Bur til hækmotordragster over 7.50 sek.

3

3

3.2A/1 til 3.2A/5

Kørerdragter

3.2A/15 til
3.2A/30

Kørerdragter

God
stand

God
stand

3.3 til 3.3/15

Tilbehør til kørerdragter (sko, støvler osv.)

4.1

Beskyttelseskåbe i metal til automatisk gearkasse

5

8

4.1

Beskyttelsesmåtte til automatisk gearkasse

5

5

6.1

Svinghjulsbeskyttelse til enkeltskivede koblinger

5

5

6.00 – 7.49 Adv ET, COMP A/D,

2-disc maks. eller 3-disc maks. 203,2mm (8 inch) diameter.
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6.1 W

Svinghjulsbeskyttelse med justeringsspalte til koblinger 1.1 og
1.2

2

2

6.2

Svinghjulsbeskyttelse til flerpladet kobling, stål/titanium

2

2

6.3

Svinghjulsbeskyttelse til flerpladet kobling, stål/titanium,
øvrige producenter. Med udtag til startmotor

2

2

7.1

Nedre motorskærm

5

5

7.2

Nedre motorskærm

5

5

9.1

Svinghjulsbeskyttelse til 1.1 og 1.2. Koblinger med max. 2 stk.
lameller

10.1E

Bur til Funny Car og frontmotordragster i Advanced ET, AA/A,
BB/A, AA/AT, BB/AT, A/, B/A

3

3

10.2

Bur Altered car 6.00 – 7.49 sek. Adv ET, COMP AA/A, BB/A,
AA/AT, BB/AT, A/A, B/A

3

3

10.3

Bur Altered car over 7.50 sek.

3

3

10.4

Venstre- eller højrestyret roadster over 7,5 sek.

3

3

14.1

Fangsystem til kompressor

4

4

14.2

Fangsystem til kompressor

4

4

14.21

Fangsystem til skruekompressor

4

4

15.1

Fælge til trækkende hjul

15.2

Forfælge

15.3

Fælge til trækkende hjul PM, TF, FC, TAD, TAFC

16.1

2”(50mm) & 3”(76mm) sikkerhedssele

4

4

16.5

2”(50mm) & 3”(76mm) sikkerhedssele

4

4

16.1 JR Dragster

2”(50mm) sikkerhedssele

17.1

SFI-brandslukningssystem

18.1

Svingningsdæmpere på krumtappen

23.1

Sprængblik til kompressorindsug

24.1

Junior integralhjelm

25.1E

Chassis/beskyttelsesbur for kørertøj med hel karosse og rørchassis hurtigere end 7.49 sek., max vægt 1270 kg
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25.2

Chassis/beskyttelsesbur for kørertøj med hel karosse og rørchassis 6.00 - 7.49 sek., max vægt 1451 kg

3

3

25.3

Chassis/beskyttelsesbur for kørertøj med original karosse med
original ramme, original eller modificeret gulv og brandvæg.
Køretøj med selvbærende karosse med original ramme,
original eller modificeret gulv og brandvæg. 6.50 - 7.59 sek.
max vægt 1633 kg

3 3)

3

25.4

Chassis/beskyttelsesbur for køretøj med hel karosse og rørchassis7.50 - 8.49 sek., max vægt 1633 kg

3

25.5

Chassis/beskyttelsesbur for køretøj med original karosse med
original ramme, original eller modificeret gulv og brandvæg.
Kørertøj med selvbærende karosse med original ramme,
original eller modificeret gulv og brandvæg.7.50 - 8.59 sek.
max vægt 1633 kg

3

27.1

Vinduesnet

28.1

Brændstofcelle

29.1

Flexplade

29.2

6

6

Flexplade for højeffekt motor 2)

3

3

30.1

Flexpladebeskyttelse

5

8

31.1

Åben hjelm, Snell SA klassificering

34.1

Skruekompressor

3

3

38.1

Head and Neck Restraint Support (HNRS)

5 1)

5 1)

41.1

Åben hjelm, Snell M klassificering

41.2A

Integralhjelm, Snell M klassificering

42.1

Ratnav

45.1

Polstring af bur

45.2

Polstring

1): Producentens datering i henhold til SFI Spec. eller FIA norm 8858-2002.
2): Højeffekt motor defineres som motor med skruekompressor.
3): Kun godkendt ned til 6,50 sek.
Komponenter, chassis, beskyttelsesudstyr skal godkendes i henhold til SFI Specification skal re-certificeres af
producenten eller producentens repræsentant som beskrevet i tabel ovenover.
4): Kun tilladt i JR dragster
8.8.02 Teknisk kontrol og klassificering
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Egnet plads for kontrol og støjmåling skal være tilstede. Adgang til lift eller donkraft tilrådes. Samtlige biler
uanset klasse skal være komplette og godkendte af teknisk kontrol inden de må prøvekøres eller deltage i
konkurrencen. Et mærke for godkendelsen skal anbringes på bilen. Klassificeringen sker på baggrund af den
tekniske kontrol og respektive klassereglement.
På godkendelsesmærket bør der være mulighed for at skrive bilens minimumsvægt.
Synsstedet og vægten bør være bemandet under konkurrencen for at muliggøre stikprøvekontrol og for at
deltagere frivilligt kan kontrollere bilens aktuelle vægt. Ved kontrollen før konkurrencen skal der kontrolleres
følgende:
-

Bilens almene stand og sikkerhed.

-

Bilens overensstemmelse med de tekniske regler.

-

Bilens vægt bør kontrolleres efter kvalificeringsrunder, når bilen et i
løbsopsætning. Se tillige 8.8.06.

-

Styretøj og bremser.

-

Førersædet, seler og bøjle/bur.

-

Brandbeskyttelsesudrustning.

-

Deltagernummer.

-

Førerens personlige udrustning.

-

Deltagerpapirer (førerlicens, vognbog og anmelderlicens)

Det er førerens, eller anden ansvarlig i teamets, ansvar at vise vognbogen for teknisk kontrol.
Ved bortkommen vognbog kan der kræves ny kontrol af bilen. Se 8.8.08 og 8.8.44.A.
Hvis det er et SFI-godkendt chassis, skal synsprotokollen kunne forevises mod forlangende. Stikprøvekontrol
af vægt, brændstof og cylindervolumen indgår som en normal del af en konkurrence og kan besluttes af
teknisk chef, løbsleder eller dommerjury. Ved teknisk kontrol må der kun være berørte officials,
fører/anmeldere samt det antal mekanikere som behøves være der. Den som leder kontrollen beslutter hvem
der må være der.
8.8.03 Tekniske undersøgelser

Se adm. cirkulære I4
8.8.04 Teknisk kontrol, klassificering og kontrol ved træning

Bilerne inddeles i kategori. Samtlige biler skal gennemgå teknisk kontrol inden de må køre ud på banen. Ved
kontrollen skal der i første omgang kontrolleres at bilen lever op til sikkerheden i antagen kategori. Kontrol og
omklassificering kan ske under en konkurrence, men ikke under eliminering.
Biler der kører under den gældende tidsgrænse skal kontrolleres efter den klasses regler, som den nu tilhører.
Der skal lægges stor vægt på køreevner og førerens sikkerhedsudstyr.
Se tillige 8.1.332.
8.8.05 Kontrol ved ulykke
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I tilfælde af havari eller alvorlig ulykke skal der gennemføres en teknisk kontrol af den/de indblandede
køretøjer. Her skal der lægges særlig vægt på bur/bøjlens evt. deformitet og årsagen for havariet/ulykken.
Hvis det er muligt skal skyldige beskadigede dele evt. dokumenteres med fotos. Kontrollen skal ske på særskilt
plads, og kun involverede teammedlemmer/officials må være tilstede. Der skal føres protokol, som indsendes
med dommerrapporten til teknisk ansvarlig i dragracingudvalget i DASU.
8.8.06 Vejning og vægtfordeling

Der skal forefindes en vægt på pladsen. Den bør være elektronisk konstrueret til en vægt på op til 2.000 kg,
samt have et interval i displayet på 1 kg. Vægten bør have en tolerance på ±5 kg inden for temperaturområdet
±0 - 40ºC. Den bør placeres på en vindstille plads, så vejningen ikke påvirkes af vindkræfter.
For kontrol af vægten skal der forefindes emner af 50 kg, dog helst 100 kg ved vægten. Med tom vægt skal
den selvfølgelig vise korrekt, men selvom kontrolemnets vægt placeres på vægten sammen med en bil skal
forøgelsen selvfølgelig stemme.
Ved klassificering, kontrolvejning og efterkontrol må vægtens resultat aldrig komme under klassevægten.
Skulle dette alligevel være tilfældet, så bør der straffes som beskrevet i reglerne herfor. Vægten skal være
bemandet under den tekniske kontrol og under al trænings- og konkurrencekørsel. Vægten skal ligeledes
være bemandet en time før første kørsel og under evt. frokost og lignende for at muliggøre for førere at
kontrolveje.
Ved kontrolvejning må der kun være de nødvendige funktionærer, fører/anmelder samt de nødvendige
mekanikere tilstede.
For at opfylde sikkerhedskravene skal samtlige biler have minimum 22% af vægten placeret på forakslen og
maksimum 78% af vægten på bagakslen, hvis ikke klassereglerne siger andet.
Føreren skal medregnes i totalvægten, og føreren skal sidde i førersædet under vejningen. Løbsledelsen kan
idømme en bil ekstra vægt, hvis den er for let, f.eks. hvis den kører usikkert med forhjulene løftet. Ved vejning
for klassebestemmelse, skal bil og fører vejes sammen. Den noterede vægt må på intet tidspunkt
underskrides, så bilen kommer i en anden klasse. Den aktuelle vægtangivelse vil altid være den gældende,
også selvom den ikke er den samme som andre vægte.
8.8.07 Dokumentation

Teknisk personale skal på ordentlig måde dokumentere alle vejninger, målinger og kontroller. Denne
dokumentation skal gemmes i et år af den arrangerende klub.
8.8.08 Vognbog

Enhver deltagerbil skal ved deltagelse kunne fremvise en gyldig vognbog og have gennemgået en
chassiskontrol, dette gælder dog ikke for biler over 10.00 sek. og biler i Super Street.
Altereds, Dragsters og Funny Cars skal ved opvisning, test og konkurrence kunne fremvise en gyldig vognbog.
Vognbog samt chassiskontrol bestilles ved DASU.
Ved handel af bilen skal der laves en ny vognbog. Den gamle vognbog skal dog følge bilen frem til næste
chassiskontrol. Se 8.8.44.A.
8.8.09 Gasregler (NOS)
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Gassystemer skal være kommercielt tilgængelige og fremstillet af kendte fabrikanter.
Komponenterne må ikke ændres eller udskiftes til noget, der ikke står i producentens
anvisninger. Gas i kombination med trykladning er kun tilladt i ET langsommere end
7.50 sekunder. Alle biler, der er udstyret med gas, skal have et grønt kvadratisk
advarselsskilt, hvor sidernes størrelse er mindst 100 mm, med teksten ”N2O” placeret
på bilens yderside i umiddelbar nærhed af gasflasken. Se figur 2.
Installation
Flasker med en totalvægt af max 15 kg skal monteres med to helt omsluttende bånd af
stål med en mindste dimension på 25 x 2.5mm, det ene om den øverste tredjedel af flasken, og den anden om
den nederste tredje del af flasken. Flasker der er tungere end 15 kg skal have 3 bånd af samme slags som
ovenfor. Hvert bånd skal monteres i rammen eller en del deraf med mindst 2 stk. M10 10.9 bolte (3/8 grade
8).
Alle flasker skal være blå mærkede i toppen. Flasken skal have et afgangsrør eller metalomspunden slange
med skrue kobling fra overtryksventilen som munder ud på ydersiden af bilen. Flasker må ikke monteres i
motorrummet. Flasker, slanger eller rør må ikke monteres sammen med eller i nærhed af strømførende kabel.
Nødafbrydelsesordning på fødeslange til lattergas anbefales i alle klasser. Systemet skal kunne betjenes fra
førersædet.
Nødafbrydelsesordning er obligatorisk på kørertøjer hurtigere end 8.50(5.10) sek., fra 01-01-2018
Elsystem
Styre- og målestrøm skal kobles via hovedafbryderen, hvis sådan en findes. I biler uden original tændingslås
skal der være separate tændings- og startstrømafbrydere. Elinstallationen til gassystemet skal være med
særskilt sikring. Systemet må ikke kunne aktiveres inden der er tænding på. Gassystemet skal aktiveres ved en
særskilt kontakt, som skal være tydeligt mærket N2O Til/fra, og sidde placeret inden for førerens rækkevidde,
når denne sidder fastspændt i sædet. En sikkerhedskontakt skal sikre, at gassystemet kun kan aktiveres ved
fuldt åbent gasspjæld. Kontakten skal ligeledes afbryde systemet hvis gasspjældet lukkes.
Sikkerhed
Alle lukkede biler i sikkerhedskategori Advanced ET samt Competition Eliminator skal have et fast monteret
slukningssystem indeholdende et aktivt slukningsmiddel. Systemet skal have mindst en dyse rettet mod
føreren og en mod motoren. Mindst 2,5 kg godkendt slukningsmiddel. Fullface hjelm med flammesikkert visir
kræves i alle åbne biler med gas. Førerudrustning i øvrigt i overensstemmelse med respektive klassereglement
samt 8.8.1011.
Påfyldning af flasker skal udføres af en fagmand. Opvarmning af flaske må kun ske med fabriksfremstillet
udstyr beregnet til opvarmning af flasker. Flasker skal beskyttes mod direkte sollys. Der skal være målere, som
kontrollerer trykket inde i flasken. Se 8.8.19.
Teknisk kontrol
Gassystemets slanger og koblinger skal kontrolleres med henblik på skader og montering.
Gasspjældskontakten skal kontrolleres med trykløst system. Kontrol af kontakten ikke påvirkes før end ved
fuld gas gøres ved at lyse gennem gasventilen eller ved at bruge et voltmeter. Gasventilen skal lukke inden
gasspjældet lukker helt når gaspedalen slippes.
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8.8.010 Støjgrænser

Metode for støjmåling, se reglement 296.
Støjgrænser se Administrativt Cirkulære I 1
Støjgrænser for Stock/Super Stock
Maksimalt tilladte værdi er 95 dB(A). Måleudstyret skal være placeret på et stativ 1 meter over jorden og 15
meter fra bilens centrum i en ret vinkel.
Støjgrænser for Juniordragste
Maksimalt tilladte værdi er 113 dB(A). Måleudstyret skal være placeret 0,5m bagved udstødningsrørets
udmunding og 0,5m forskudt til siden målt fra rørets midte.
8.8.011 Skruer med SAE-mærkning

8.8.1 MOTOR
8.8.11 Kølesystem

Hvis køretøjet er forsynet med køler, skal den være placeret på en, for typen af karosseri, godkendt plads.
Kølerør eller slanger må ikke være placeret førerrummet, medmindre det er originalt.
Frontmotordragsters skal have køleren placeret foran motoren.
Hækmotordragsters skal have en beskyttelsesplade monteret mellem rammebjælkerne, hvis køleren er
monteret foran motoren. Denne plade skal gå fra rammbjælke til rammebjælke og op til det højeste punkt på
buret. Se 88.43 samt figur 16.
8.8.12 Motor

I samtlige klasser må der kun bruges automobilmotorer, hvis ikke andet er nævnt i klassereglerne. Deltagere i
klasser, hvor der klassificeres efter forholdet mellem volumen og vægt, skal angive motorens virkelige
volumen inklusiv eventuel boring. Volumen rundes altid op til det nærmeste hele tal (f.eks. 301,2 = 302).
Under ingen omstændigheder må opgivet volumen understige faktisk volumen med mere end 81,9 cv (5
cu.in.). Hvis der ændres på motorens volumen under konkurrencen, skal det rapporteres til teknisk chef inden
der skal køres igen.

Januar 2019

Side 11 af 51

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

Dragracing – teknisk reglement

Afstanden mellem krumtappen og jorden må aldrig overstige 610 mm (24”) i nogen klasse, dog i originale pick
-ups er maks. afstanden 914 mm (36”). Hvis det angives i klassereglerne må
motoren flyttes bagud, det angivne mål skal da måles som beskrevet oven for i
figur 4. Motoren skal fæstnes i chassiset med mindst 2 stk. 10 mm 10.9 bolte (3/8”
grade 5). Ventilmekanismen skal være fra en bilmotor med konventionelle
spiralfjedre.
Kun i sikkerhedskategori ET langsommere end 10.99 sekunder er det tilladt at
bruge originale svingningsdæmpere. I øvrige klasser skal de være SFI 18.1godkendte, hvilket anbefales for alle biler med V8-motor. Hjemmelavede
svingningsdæmpere helt i stål er også tilladt. Alle biler hvor svingningsdæmperen er presset på, skal have den
sikret for at forhindre, at den løsner sig fra krumtappen.
8.8.13 Udstødning

Samtlige biler skal være forsynet med at udstødningssystem, som leder udstødningsgasserne væk fra bil,
fører, brændstoftank og dækkene. Separate grenrør skal være sikret med et metalbånd således at de ikke kan
falde af. Hvis der anvendes lydpotter, så skal de være en fast del af udstødningen, og de skal være fastgjorte
til bilens karosseri eller chassis. Fleksible rør er ikke tilladte.
8.8.14 Flammeskjold

Karburatoren må ikke være ubeskyttet. Hvis karburatoren stikker op gennem kølerhjælmen, skal den være
forsynet med flammeskjold eller lignende, som dækker oversiden, bagsiden og siderne for at forhindre, at
brændstof suges op af fartvinden og sprøjtes ud over føreren.
8.8.15 Brændstofsystem

Placering
Brændstoftanke, brændstofledninger eller andet, som indeholder brændstof må ikke være monteret i
førerkabinen, hvis ikke andet angives i klassereglerne. Brændstoftank, rør, pumper osv. skal sidde monteret
indenfor bilens chassis, så de sidder beskyttet mod ydre påvirkninger. Brændstoftanke som monteres i bilens
front skal beskyttes af rammen eller en bøjle af rør med minimums dimension 1¼ x 0,065” chrome moly eller
32 x 3 mm (1¼ x 0,118”) stål. Når cool cans monteres i biler med helt karosseri skal de være placeret mindst
152 mm (6”) foran torpedopladen. ”Fuel blocks” skal, hvis de er anvendt, være monteret mindst 152 mm (6”)
foran svinghjulet, og de må ikke monteres på brandvæggen.
Brændstoftanke
Brændstoftanke skal være monteret inden for køretøjets karosserilinjer. Samtlige brændstoftanke skal være
adskilte fra førerkabinen med en brandvæg, som fuldstændigt udelukker muligheden for at brændstof
trænger ind i førerkabinen. Alle brændstoftanke skal være med tætsluttende låg og trykudlignes uden for
karosseriet. Tanklåse, der skal skrues fast og giver et fuldstændigt tæt påfyldningsrør, er obligatoriske i alle
åbne biler. Isolerede brændstoftanke er forbudt. Fuelceller skal, hvis de anvendes, monteres med en
metalplade, som beskytter de dele som stikker udenfor karossen eller under bagagerummets gulv.
Påfyldningsrørets metaldele som ikke er monteret i ledende materiale skal jordes i chassiset. Beholdere til
alternativt brændstof skal af fabrikanten være forsynet med godkendelsesmærke til CNG eller propan.
Alkoholmærke
Alle biler, som bruger alkohol som drivmiddel, skal være forsynet med en orange trekant med et stort A i.
Dette mærke skal placeres på begge sider af bilen ud for det sted hvor fuelcellen er placeret.
Januar 2019

Side 12 af 51

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

Dragracing – teknisk reglement

Brændstofledninger
Samtlige brændstofledninger (inklusiv ledninger til målere eller givere til datasystem) skal være lavet af metal
eller stålomspunden gummislange. Totalt må der maksimalt være 305 mm (12”) gummislange uden metal i
brændstofsystemet, og det må kun være ved tilslutninger. Slanger til individuelle injektorer medregnes ikke.
Brændstofledninger, ej metalomspunden slange, som passerer svinghjulet skal være indkapslet i et 406 mm
(16”) langt stålrør med mindste godstykkelse på 3 mm (0,125”). Røret skal være fastmonteret for at forhindre,
at brændstofledningen bliver beskadiget. Brændstofledning, som passerer kompressorremmen skal være
indkapslet i stålrør eller være lavet af stålomspunden slange. Brændstofledninger må ikke trækkes i
kardantunnelen.
Alternativt brændstof (CNG eller propan)
Alle slanger og rør som anvendes til alternativt brændstof skal være permanente og forsynet med
fabrikantens navn eller varemærke, anvendelsesområde og arbejdstryk. Slanger og rør af plastik, kobber,
aluminium eller galvaniseret materiale er forbudt.
Pumper og ventiler
Biler med ombygget brændstofsystem og mekanisk pumpe, ej den originale, skal have en hurtigt virkende
ventil til at kunne stoppe brændstoftilførslen, med en kontakt i førerens nærhed. Ventilen skal være monteret
i den slange, som går mellem brændstoftanken og karburator/indsprøjtningen. Indsprøjtningspumper må
ikke, så vidt muligt, være monteret i nærheden af svinghjulet. Elektriske pumper bør være monteret så
pumpen stopper, når tændingen afbrydes..
Alle biler i klasserne ET under 9.90 sekunder, Sikkerhedskategori Advanced ET og Competition skal have en
aftapningsventil monteret mellem brændstoftanken og karburator/indsprøjtning for at lette
brændstofkontrollen.
Alternativt brændstofsystem skal indeholde en overtryksventil med standarden NFPA 52. Alternativt
brændstofsystem skal indeholde en manuel lukkeventil ligeledes med standarden NFPA 52 til CNG-system.
Brændstof/luft
Alle metoder til at enten varme eller køle brændstof er forbudt med mindre andet er beskrevet i
klassereglement. Cool cans er tilladte i superklasserne og ET. Indsugningsluften skal have samme temperatur
som omliggende luft, køling eller anden forandring af indsugningsluften er ikke tilladt.
8.8.15.A Ladeluftkølere

Brændstof må først tilsættes efter ladeluftkøleren. Det er tilladt at montere ladeluftkøleren i førerkabinen,
når den indeholder vand eller is.
8.8.16 Brændstof

Raffineret benzin er en blanding af alkyder. De alkyder som ikke øger den specifikke energi i er tilladt indtil en
maksimal værdi på 0,15%, forudsat de er tilsat af fabrikanten. Kun benzin som er godkendt af dragracing
udvalget er tilladt. Der kan oplyses om godkendte leverandører fra DASU´s Dragracing udvalg
8.8.16.A Benzin

Brændstofbestemmelserne gælder for alle løb kørt i Danmark, dog ikke biler, som kører i FIAmesterskabskonkurrencer afholdt i Danmark.
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Det brændstof, som anvendes, skal kunne købes i alm. handel. Der må ikke tilsættes andet end olie. Disse
tilsætningsolier må ikke øge oktantallet eller vandmængden.
Hvis der under en konkurrence tages brændstofprøve, skal det undersøges om det overholder reglerne for
FIA/miljøklasse 2, miljøbenzin eller det skal være godkendt af dragracingudvalget. Det er ikke tilladt at blande
to forskellige produkter.
Brændstofbestemmelser, se www.sbf.se cirkulære G 16
Properties

unit

Sw

EU 2000
edi

sh

(Swedish

class 1

class 2)

MiljøTestmetode
brændstof

No
te

DASU

2000
Lead
Destillation
Evap at 70ºC(E70)
min

mg/l

5

1

EN 237:1996

1)

prEN ISO
%V/V
max

Evap at 100ºC(E100)
min

5

%V/V
max

Evap at 150ºC(E150)
min

%V/V

Evap at 180ºC(E180)
min

%V/V

Endpoint
max

Cº

Residue
max

%V/V

Vapour pressure (DVPE) kPa
min

15

15

15

45

45

47

47

47

45

65

64

70

75

75

85

85

95

205

210

200

2

2

1

45

45

70

70

1050

1050

3405:1998

1)

1)

80

1)

PrEN 130161:1997

1)
1)

Calc.
max

13

18

1

1)
ASTM D
1319:1995

Total volatility
max
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(10xVP+7xE70)
Olefin Content
max

GC/MS
%V/V

Di-olefins

%V/V

Density at 15C
min

kg/m3

max

725

725

780

780

720

0,005

0,015

0,0005

0,2

EN ISO
8754:1995

0,2

mg/kg
1

42
Phosphorus
below

1

0,1

42

%V/V

2,7

EN 238:1996

2,0

ASTM D
1319:1995

1)

1),2)

%V/V

%V/V

ASTM D
1319:1995

max
0,5

Other aromatics than C8 %V/V
max
0,5
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1)

EN
12177:1998
alt

1

0,001
Aromatics C8

1),4)

mg/l

2,7
Aromatics
max

EN
24260:1994

SS
155180:1989

10
Benzene
max

EN ISO
12185

EN ISO
14569:1998

max

Sulphur
max

EN ISO 3675
alt

ASTM D
1319:1995
3)
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%m/m

0,001

EN
1601:1997
alt

3)

PrEN
13132:1998
Octane booster
max

%m/m

N-hexane
max

%V/V

Cykloalkanes
max

%V/V

DIN 51413

DIN 51413

ASTM D 3228
Nitrogen

%V/V

max

PrEN = metoden er præliminær.
Det brændstof, som anvendes, skal kunne købes i alm. handel og opfylde kravene i EU normen for benzin EN
228 2004. Der må dog anvendes miljøbenzin og Metanol, skal leveres i dunk eller tønder.
Oktanværdierne må ikke overskride FIA-reglerne 102,0 RON og 90,0 MON. Der må ikke tilsættes andet end
olie. Disse tilsætningsolier må ikke øge oktantallet eller vandmængden.
Krav og specifikationer for miljøbenzin 1 og 2 er beskrevet nedenfor, samt sammenligning af de forskellige
benzin typer.

.
8.8.16.B Diesel/miljøbenzin

Miljøbenzin må anvendes hvis det overholder ovenstående specifikationer.
Desuden tillades der ved national konkurrence brug af NESTE Futura Green Racing benzin hvis der kræves at
der bruges benzin af miljø klasse 1 eller 2 benzin.
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Se nærmere brændstobekendtgrelse.
8.8.17 Metanol

Metanol er en farveløs gennemsigtig væske med en let duft ved normal temperatur. Metanol sælges i USA i to
renhedsgrader A og AA. Ved konkurrencer i Danmark stræber DASU efter at den metanol som anvendes følger
en af de to renhedsgrader. Begge renhedsgrader er tilladte. Der er deltagerens pligt at sikre sig, at det
metanol, der anvendes, er godkendt og følger renhedsnormen i tabellen nedenfor.
Metanol testes og godkendes ved DASU-arrangementer ved hjælp af de kemiske test som anses for brugbare
af det tekniske personale. Metanol som anvendes skal være godkendt. Afvigelser fra disse normer i form af
urenheder, udover de grænser som er tilladte, taget i brændstoftest resulterer i straf som beskrevet i reglerne
herom. Metanol optager vandet fra luftens fugtighed hvilket hurtigt kan gøre den ulovlig til dragracingbrug.
Deltageren tilrådes derfor altid at have metanolet under tætsluttende låg for af forhindre vand i at blive
absorberet i metanolet. Lad det tekniske personale kontrollere metanolet hvis der er tvivl inden
konkurrencen.
Specifikationer for ren metanol
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Egenskab

Klasse A

Klasse AA

Metanol indhold,
minimums vægtprocent

99,85

99,85

Acetone og aldehyder,
ppm max

30

30

Acetone ppm max

20

Etanol ppm max

10

Syre ppm max

30

30

Vand ppm max

1500

1000

Densitet (20ºC)

0,7928

0,7928

Permanganattid minutter

30

30

Duft

Karakteristisk

Destillationsområde ved
101 kpa (760 mm Hg)

Max 1C inkluderende 64,6C0,1 ved 760 mm Hg

Farve på platina-kobolt
skalaen

30

Udseende

Gennemsigtig – farveløs

Rest efter fordampning

0,001

30

0,001
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30

30

8.8.18 Gas (N2O, lattergas)

Gas indsprøjtning er tilladt i enkelte klasser, se klassereglement. Anvendelse af andet end lattergas i systemet
er forbudt. Systemet skal være tilgængelig i handelen og monteres efter fabrikantens anvisninger. Se også
8.8.09.
8.8.19 Propanoxid/Nitropropan

Anvendelse af propanoxid eller andet med lignede egenskaber er forbudt i alle klasser.
8.8.110 Væskeoverløb

Alle biler med væskekøling skal have en beholder til at samle eventuelt overskydende væske, så det ikke
spildes på banen. Beholderen skal have en kapacitet på mindst 0,5 liter og skal være sikkert fastspændt (ikke
strips). Væskeoverskud kan også ledes ind i udstødningsrøret på biler med trykladning eller drevet af metanol
eller nitro.
8.8.111 Nedre motorskærm

Nedre motorskærm i henhold til SFI spec. 7.1, 7.2 eller alternativt et opsamlingskar. Karret skal fungere som
opsamling af væske og dele, og være monteret på chassisrørerne/vangerne, og strække sig fra forkant af
svingningsdæmper til bagerste motorplade. På dragsters og altereds må karret være monteret uden for
chassisrørerne/vangerne.
Karret skal være med en 5 cm høj kant hele vejen rundt, minimalt antal beslag/huller for montering/frigang på
chassisrørerne/vangerne, styretøj, rør/slanger er tilladt.
En flammehæmmende, olieabsorberende måtte skal findes i karret, og være godt fastgjort. Den
olieabsorberende måtte skal fornyes efter behov. Som alternativ må monteres en kommercielt fremstillet
nedre motorskærm til væske, del o. lign. i henhold til SFI spec. 7.1 eller 7.2.
8.8.112 Smøresystem

Accu-sump, tørsump, oliefilter, olieledninger osv. er forbudte i førerkabinen samt uden for rammen og/eller
stålkarosseriet/skærmene. Olietryksmålere og dertil hørende ledninger er dog tilladte i førerkabinen. Denne
ledning skal være af metal eller metalomspunden slange med maksimalt indvendigt diameter på 5 mm
(0,188”). Hestekraftforøgende tilsætningsmidler i olien er forbudte.
8.8.113 Kompressor

I superklasserne samt ET ned til 7,50 sekunder tillades kompressor af centrifugaltypen samt standard
Rootstype (maks. 6,5 4º rotorvridning/tomme).
I sikkerhedskategori Advanced ET tillades kompressor af centrifugaltypen, Rootstype samt High Helix Roots
(maks. 6,5º rotorvridning/tomme), samt kompressor af skruetype i henhold til SFT spec. 34.1.
I visse klasser i competition tillades centrifugalkompressor samt kompressor af standardRootstype (max 4º
rotorvridning/tomme), samt High Helix Rootstype (max 6,5º rotorvridning/tomme). Kompressor av standard
Rootstype (max 4º rotorvridning/tomme) samt High Helix Rootstype (max 6,5º rotorvridning/tomme).
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Maksimalt tilladt størrelse 14-71, max 483 mm (19”) i længden, og maksimalt 286 mm (11,25”) i bredden på
kompressorhuset. Mindste godstykkelse på 6,35 mm (0,25”) i huset i forreste del og mindst 7,62 mm (0,30”) i
bagerste del. Største rotordiameter på 148,34 mm (5,840”). Rotorens vridningsvinkel må ikke overstige
vinklen i en standard 71 serie GM-rotor (4º per tomme). Kompressorens overdrivning må ikke overstige 70%.
Kompressor af skruetype tilladt længde på kompressorhuset max 406,4 mm (16”) og maksimal bredde på
kompressorhuset er 406,4 mm (16”). Minimum 6,35 mm (0,25”) godstykkelse i hus og forreste gavl, minimum
7,62 mm (0,30”) godstykkelse i bagerste gavl. Maksimal overdrivning for kompressor af skruetype, se
nedestående tabel. Maksimale omdrejninger på kompressoren specificeret af leverandør må ikke overskrides.
Variabel justering er forbudt.

Kompressoren skal monteres med aluminiumsbolte på indsugningen. Kompressoren skal på V-motorer være
placeret over indsugningen og topstykket. Denne placering anbefales til alle typer motor. Om kravene til
sprængplade (burst panel), se respektive klasseregler. Om fangremme, se næste kapitel.
8.8.114 Fangsystem for kompressor

Fangremme monteret på kompressoren, med SFI spec. 14.2 for biler i Advanced ET, og SFI 14.1 i øvrige
klasser, ved metanol og etanol som brændstof anbefales SFI spec 14.2
I de klasser hvor det tillades kræves fangremme ved brugen af kompressor af skruetype, jævnfør SFI Spec.
14.21.
Fangremme skal recertificeres i henhold til tabel 8.8.01.A..
For centrifugalkompressoren kræves ikke fangremme.
Se de respektive klassereglementer.
8.8.115 Gaspedal

Uanset klasse skal alle biler have en regulator, som styres af førerens fod, og den skal være forsynet med en
returfjeder. Denne skal være monteret direkte på gasspjældets arm. Den skal være forsynet med et stop,
således at den ikke kan komme over centrum, og derigennem sætter sig fast i fuld åben stilling. Foruden
returfjederen skal der være en anordning som betjenes med foden, som manuelt kan lukke gasspjældet, dog
undtaget hydrauliske og wirestyrede pedaler. Føreren skal manuelt justere gasspjældet med foden via
speederpedalen. Ingen form for elektrisk, elektronisk, pneumatisk, hydraulisk eller anden type hjælpemiddel
må på noget tidspunkt påvirke gasspjældets manøvrer. Ggaspedaler af wire-typen, som findes på markedet,
er tilladte. Chokerwire og/eller lodning eller svejsning af wire er ikke tilladt. Ingen del af speedersystemet må
stikke ned under chassiset. Se tillige 88.82.og respektive klassereglement.
Elektronisk styret gasspjæld er tilladt under forudsætning af, at hele originalsystemet anvendes, fra gaspedal
til gasspjæld inklusive styresystem. Se reglement 8.1.812.
8.8.116 Krumtapsventilation

Er obligatorisk, hvis det står i klassereglementet, men det er tilladt i alle klasser. Ved brug af metanol og
kompressor i samme motor, skal der være en opsamlingstank med en minimumskapacitet på 3,8 liter (1 US
gallon), hvis der er krumtapsventilation. Overskudstanken skal være forsynet med skvulpeplader for at
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forhindre at evt. overskud kommer ud på banen. Pejlerør eller lignende, som gør det muligt at kontrollere om
tanken er tom før start, anbefales. Slanger til krumtapsventilation skal have en minimum indre diameter på 19
mm (3/4”) og være mekanisk fastlåste i begge ender.
8.8.2 KRAFTOVERFØRSEL
8.8.21 Fikseringsstænger for sprængkåbe

Hvis det er angivet i klassereglementet, så skal der være en stang eller anden anordning, som forhindrer
sprængkåben i at forskyde sig ved en eventuel sprængning af kobling eller svinghjul. Mindste tilladte diameter
på røret er 22 mm (7/8”) med en godstykkelse på 2,1 mm (0,083”) hvis den er lavet af chrome moly rør og 3
mm godstykkelse ved anvendelse af ”mild steel” rør. Anordningen skal fastskrues med bolte med mindste
størrelse på 10 mm (3/8”). ”Quickpins” er forbudte. Se figur 7.

8.8.22 Låseanordninger for trækaksler

Alle biler, dog undtaget hvor det er angivet i ET-reglerne, skal være forsynet med en tilfredsstillende
låseanordning, som låser trækakslerne på plads. Mindstekravene til låseplader er for aluminium en
godstykkelse på 3 mm (0,.120”) og for en af stål er den 2,25 mm (0.090”). Fuldflydende aksler er tilrådelige.
Original C-clip------låse er ikke tilladte, se også klassereglerne.
8.8.23 Kobling

Samtlige biler, dog undtaget dem der er udstyret med automatgearkasse, skal være forsynet med en
fodbetjent kobling. Koblingsforbindelsen skal være forsynet med en anordning, som forhindrer den i at gå
over centrum og låses på den anden side. Alle bilens pedaler skal være belagt med et skridsikkert materiale.
Samtlige koblinger skal være godkendt i overensstemmelse med SFI 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 eller 1.5.
8.8.24 Kardanaksel

I alle biler hvor føreren sidder over eller bagved bagakslens midtersektion, skal der være en beskyttelsesplade
af stål med mindste godstykkelse på 3 mm (0,120”) som dækker de dele, som kan køres i stykker ved
bagakslen og koblingen eller gearkassen. Couplers, gennemført aksler uden kardankryds, anbefales i stedet
for kardankryds hvis det er muligt. Ved rækkekoblinger er beskyttelsespladens mindste tykkelse på 1,5 mm
(0,063”) aluminiumsplade med en demonterbar luge for demontering og inspektion af koblingen.
Beskyttelsesplade skal være sikkert fastmonteret ved bagakslen og koblingskåben/gearkassen. Anvisninger
gives i klassereglerne.
Alle biler, hvor ikke andet er angivet klassereglerne, skal have monteret en kardanring i nærheden af den
forreste kardankryds. Ringen skal være lavet af båndstål mindst 6 mm (1/4”) tykt og 51 mm (2”) bredt og
omslutte kardanakslen 360º, se ligeledes figur 8. Som alternativ kan der ved rørchassis bruges et rør med 22
mm (7/8”) diameter med mindste godstykkelse på 1,5 mm (0,065”). Kardanringen skal monteres maksimalt
150 mm bagved forreste kardankryds for at gribe kardanakslen hvis et kryds skulle briste. For at mindske
påvirkningerne på ringen anbefales det, at ringen er rund i stedet for oval. Åbne kardanaksler i førerens
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nærhed skal indkapsles med mindst 3mm (0,125”) stålplade, som skal være sikkert monteret i ramme eller
chassis.

8.8.25 Svinghjul

Originale svinghjul og trykplader fremstillet af støbejern er forbudte. Svinghjul skal være SFI 1.1 eller 1.2
godkendte, medmindre andet er angivet i klassereglementet.
8.8.26 Svinghjulshus og motorplade, normalt

Svinghjulshuse, sprængkåber, som er SFI 6.1, 6.2 eller 6.3 godkendte må under ingen omstændigheder
modificeres. Svinghjulshuse skal recertificeres som beskrevet i tabellen 8.8.01.A.
Svinghjulshuset skal være
fastskruet på
motoren/motorpladen med
bolte i samtlige huller, eller ifølge
producentens anvisninger.
Boltene skal være af grade 8
(12.9) kvalitet. Umbraco må ikke
anvendes til af fæstne
svinghjulshuset til
motor/motorplade, eller for at
bolte låget osv. fast. Alle bolte,
undtagen pindbolte, som
anvendes til at fæstne en del af
svinghjulshuset osv. skal være let
at identificere i størrelse og
kvalitet. De skal skrues helt i
bund, og de skal have samme
diameter som hullet.
Svinghjulshuset må ikke være mere end 219 mm (8,625”) dybt. Motorplade eller tilsvarende må ikke være
tykkere end 12,7 (½”). Alle skruer, bolte og andre fæstningsanordninger skal være monteret inden motoren
må startes, dette gælder også ved varmkørsel. Den indbydes boltafstand til montering af svinghjulshuset må
ikke overstige 178 mm (7”). Kemisk behandling eller andre bearbejdningsmetoder , som svækker metallet, er
ikke tilladte. Svejsning i svinghjulshuset er kun tilladt for fabrikanten, som skal recertificere huset. Der må
være maksimalt 2 stk. 51 mm (2”) kølehuller i motorpladen, og de skal være placeret under krumtappens
centrumlinje. Det anbefales at placere hullerne på ydersiden eller under bundkarret, direkte eksponering af
bundkarret bør så vidt muligt undgås. Huse som følger SFI 6.2 må have et hul, som er lavet af fabrikanten med
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samme størrelse som ovenfor. Motorpladens hul til krumtappen må ikke være mere end 25,4 mm (1”) større
end krumtappens diameter. Se figur 9.
8.8.29 Svinghjulshus og motorplade, Avanced ET og Competition

Biler forsynet med en en-skivet kobling skal være forsynet med svinghjulshus som er SFI 6.1 eller 6.2
godkendt. Biler med flerskivet kobling skal være forsynet med svinghjulshus som er SFI 6.2 eller 6.3 godkendt.
Samtlige huse skal være forsynet med godkendelsesmærkning. Som beskrevet i 66.26 er ingen ændringer
tilladt, dog undtagen fabrikanten. Efter modificering skal huset recertificeres af fabrikanten. Der skal være
fjeder med tilhørende lås til at justere koblingen med, hvis den blev fremstillet sammen med huset af
fabrikanten.
En motorplade af mindst 3mm (1/8”) stålplade, titanium eller aluminium (2024T3, 6061 eller 7075T6) skal
være monteret mellem motor og svinghjulshus. Svinghjulshuset skal være fæstnet til motor og motorplade
med bolte i alle tilgængelige huller i motorblokken eller i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger,
over krumtappens centrumlinje med 10 mm (3/8”) bolte med grade 8 (10.9) kvalitet eller tilsvarende.
Der kan alternativt bruges pindbolte med stållegering med stor holdbarhed. Svinghjulshuset skal under
krumtappens centrumlinje være boltet til motorpladen med mindst 8 stk. 10 mm (3/8”) grade 8 (10.9) bolte
eller pindbolte med stållegering med stor holdbarhed, titanium er også tilladt. Et hul i motorplade for at
montere starter er tilladt, men så må der kun være et kølehul. Se også 88.26.
8.8.210 Svinghjulshus i øvrige klasser

Alle deltagerbiler forsynet med kobling, med mindre andet er angivet i klassereglementet, skal være forsynet
med et svinghjulshus som følger SFI 6.1 eller 9.1 til en-pladet kobling og huse som i SFI 6.2 og 6.3 til
flerskivede koblinger. Samtlige huse skal være forsynet med godkendelsesmærkning. Huset skal være komplet
med motorplade og monteret med bolte i alle tilgængelige huller i motorblokken eller ifølge producentens
anvisninger. Svinghjulshuset skal under krumtappens centrum linje være boltet til motorpladen med mindst 8
stk. 10 mm (3/8”) grade 8 (10.9) bolte eller pindbolte med stållegering med stor holdbarhed. Som beskrevet i
8.8.26 er ingen ændringer tilladt, dog undtagen fabrikanten. Efter modificering skal huset recertificeres af
fabrikanten.
Biler med motorer af boxertypen er dog undtaget fra disse regler om svinghjulshus, når bilerne er forsynet
med sugemotor og med benzin som brændstof. Porsche-motorer skal være forsynet med svinghjul af stål.
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 er i handelen, skal udrustes
med et svinghjulshus af mindst 6,35 mm stålplade, som er sikkert fastmonteret i rammen og som fuldstændig
omslutter svinghjulkåben 360º rundt. Dette svinghjulshus skal hverken boltes i svinghjulskåber eller i
motoren. Svinghjulshuset skal strække sig mindst 25,0 mm frem foran svinghjulet og mindst 25,0 mm bagved
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.
8.8.210.A Alternativt svinghjulsskjold

Alle forhjulstrukne eller tværstillede applikationer med kobling som kørerhurtigere end 9.99, som burde kør
med svinghjulshus i henhold til SFI spec. 6.1, 6.2, 6.3 eller 9.1, men ikke kan finde et tilgængeligt, skal køre
med et svinghjulsskjold, der er fremstillet af 6 mm stålplade. Skjoldet skal omkranse hele koblingshuset på
nær området omkring differentialet og trækaksler. Skjoldet må være lavet af flere dele, dog skal de være
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enten svejset eller boltet sammen, min. to bolte per samling 3/8” (grade 5) eller M10 (8.8). Skjoldet skal
monteres i så mange befæstigelsespunkter på motor og gearkasse som muligt.
I klasser, hvor det ikke er et krav med svinghjulsskjold med SFI spec. 6.1, 6.2 e 6.3 skal man, hvis det er muligt,
bruge et hus som er tilgængelig i handlen som er fremstillet af 6 mm stålplade. Det monteres i motorpladen
eller adapter, som boltes fast på motoren. Alle bolthuller skal anvendes. Hvis det på grund af køretøjets
konstruktion ikke kan monteres i bilen, kan man selv fremstille et. Dette skal bestå af en ring/ et skjold af
mindst 6 mm stålplade, og strække sig mindst 25 mm frem foran svinghjulets forreste kant og mindst lige så
langt ud over trykpladens bagerste kant. Ringen skal omslutte koblingen 360º og være sikkert monteret i
rammen eller andet sikkert sted, ikke motoren eller koblingskåben. Alternativt kan der svejses en ring bagerst
til at fuldføre ringen, så det bliver et komplet hus, der erstatter koblingskåben. Inspektions-- og
udluftningshuller må kun forekomme på husets bagerste del.
8.8.210.B Afvigelse fra krav om svinghjulshus

Ved konkurrencer i Danmark kan biler, der er helt originale, specielt motoren, deltage i konkurrencer uden
svinghjulshus. Det forudsættes, at det er originalt dimensionerede dæk, samt at motorens effekt ikke
overstiger 250 hk DIN eller tilsvarende.
8.8.211 Bagaksel

Det er forbudt at svejse differentialet i alle klasse, gælder også ved forhjulstræk. I ET-klassen over 12.00
sekunder er firehjulstræk tilladt. Personbiler med originalt permanent firehjulstræk må køre ned til 7.50
sekunder, såfremt de fra fabrikken ikke er udstyret med en mellemgearkasse med reduktionsgear. Trækaksler
og aksellåse specielt beregnet til dragracing er obligatorisk i alle biler med spærret bagaksel, samt i
Competition, Super Gas, Super Comp og ET hurtigere end 11.00 sekunder. Se også 8.8.22.
8.8.212 Gearkasse

Alle biler skal have en gearkasse med bakgear, dette gælder dog ikke junior dragsters, med motorcykelmotor i
Advanced ET klassen. Disse må ikke passere startlinjen ved burnout.
8.8.213 Planetgearkasse (ej original)

En beskyttelsesplade med SFI spec 4.1 som dækker transmissionen er obligatorisk, hvis motoren kører på
alkohol, er trykladet eller med gas (NOS). Det samme gælder, hvis gearkassen indeholder en form for
overgear. Ved trykluftstyret skifte skal trykluftflasken følge Dansk Standard DS for trykflasker. Mindst 3 stk. 10
mm (3/8”) bolte skal anvendes til at fast gøre transmissionen til koblingskåben/svinghjulshuset.
8.8.213.A Lenco transmission uden beskyttelsesplade

I alle klasser hvor beskyttelsesplade med SFI spec 4.1 ikke er et krav
skal gearkassehusets forreste og bagerste halvdele være forbundne,
så de ikke kan dele sig eller rotere i bilen. Denne rammekonstruktion
skal være sat sammen med bilens egen ramme. Se figur 10.
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8.8.214 Automatisk gearkasse

Automatiske gearkasser skal have indvendig oliepumpe og lamelpakke,
der støtter skiftningen for at gå ind under reglerne for automatisk
gearkasse. Alle biler, der ikke er udrustet med original gearvælger, skal
have en fjederbelastet låseanordning for at forhindre, at man kan skifte til
bakgear ved et uheld. Se figur 11.
En fungerende neutral kontakt skal være tilstede.
Alle olieledninger til køleren osv. skal være af rør eller slange beregnet til
olie under tryk.
Med undtagelse af biler i Advanced ET langsommere end 10.00 sekunder, skal samtlige biler med
automatgearkasse være udstyret med en gearkassebeskyttelse med SFI 4.1 spec. Det er tilladt at bruge
beskyttelse lavet af filt, forudsat at de også er SFI 4.1-godkendte. Alle beskyttelser, som ikke er lavet af filt,
skal have to, eller en, hvis fabrikanten tilråder det, bøjler lavet af 19 x 6,3 mm aluminium (0,75” x 0,25”), der
går under bundkarret og boltes i beskyttelsen på hver side af gearkassen. Dette kræves dog ikke, hvis
bundkarret er SFI 4.1-godkendt.
Biler med automatgearkasse i klasserne Competition Eliminator, Super Comp, Super Gas og ET hurtigere end
10.00 eller en sluthastighed hurtigere end 217 km/h (135 mph), skal være forsynet med en flexplade, som er
SFI 29.1-godkendt. En beskyttelse for flexpladen som er SFI 30.1 er også obligatorisk på disse biler. Dette
udstyr anbefales på alle biler med automatisk gearkasse.
8.8.214.A Turboclutch

Ved anvendelse af automatisk gearkasse hvor konverteren er erstattet af en kobling (turboclutch), skal der
anvendes svinghjulshus som er SFI 6.1, 6.2, 6.3 eller 9.1 godkendt, samt beskyttelsesmåtte/plade som
overholder SFI 4.1.
8.8.3 BREMSER OG AFFJEDRING
8.8.31 Bremser

Samtlige bilers bremsesystem uanset klasse afprøver ved at ”føle” på pedalen. Bremsesystemet skal være i
god stand og omfatte som minimum hydrauliske bremser på baghjulene. Hydrauliske bremser på alle hjul
anbefales, og er obligatorisk hvis det står i klassereglementet. Vægtnedbringning af bremseskiver,
bremsetromler osv. ved at fjerne materiale er ikke tilladt. Hul til køling i skiver af støbejern er ikke tilladt.
Bremseskiver af aluminium er ikke tilladte. Hvis der er en håndbremse så skal den være monteret i
førerkabinen. Bremserør skal være fremstillet af kobber/nikkel- / stålrør, stålomspunden slange eller DOT,
DIN/ISO-godkendte bremserør. Rørene skal føres på ydersiden af rammekonstruktionen eller i et 406 mm
(16”) langt stålrør med mindste godstykkelse på 3 mm (0,125”), alternativt et chrome moly-rør med 1,5 mm
(0,058”) godstykkelse, hvis røret passerer koblingskåben eller lignende. På biler, hvor en del af rammen
passerer motoren og hvis ovenstående mål passer, er det tilladt at trække bremserøret i dette rør. Bremserør
må ikke trækkes i kardantunnelen. Alle bremserør skal fastgøres på chassiset på en måde, der ligner original
montage. Slanger skal monteres med klemmer på det dertil indrettede sted. Tape, ståltråd og lignende er
forbudt. Rørene på biler med hækmotor skal, hvis de passerer motoren, trækkes i rør eller være lavet af
stålomspunden slange. Et reservesystem anbefales på alle biler, især på biler med bremsning på kun to hjul.
Samtlige pedaler skal være belagt med et skridsikkert materiale.
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Automatiske bremsesystemer (elektroniske, pneumatiske osv.) til at reducere hjulspind er ikke tilladte.
Bremsning og ophør af samme skal være som følge af en direkte handling foretaget af føreren. Godkendte
antblokeringssystemer (ABS) er tilladte i alle klasser.
Hvis bremsesystemet indeholder lastafhængig bremseventil (ALB) og ”line-loc” på forhjulsbremserne, skal
ventilen til ”line-loc” være monteret efter ALB-ventilen.
”Line-loc”
”Line-loc” er tilladt i alle klasser med bremser på forhjulene. Denne skal monteres ved hjælp af en
fjederbelastet kontakt og må ikke virke på trækhjulene.
8.8.32 Støddæmpere

Samtlige biler skal være udstyret med mindste en fungerende støddæmper pr. affjedret hjul. Støddæmpere
kan enten være hydrauliske eller være af friktionstypen. De skal være fast monterede og vel fungerende. Se
også klassereglementet.
8.8.33 Styring

Enhver bils styretøj skal være sikker og være fri for defekter. Alle
svejsede dele skal være forstærkede på tilfredsstillende og let synlig
måde. Kun normale styresystemer er tilladte.
Alle styrestangsender skal have en diameter på mindst 10 mm (3/8”),
se også 88.33.2. de skal monteres med skiver, således at krængning af
kuglen ikke kan ske. Se figur 12.
Uisolerede uniballs er ikke tilladte. Styresnekker og holdere for sektoraksler skal monteres i rammen og må
under ingen omstændigheder monteres i koblingskåben. Det anbefales, at styresnekken monteres bagved
koblingskåben. Ved om- eller hjemmebygget ratsøjle, skal der være monteret et stop på søjlen. Dette skal
sikre, at ratsøjlen ikke skader føreren ved en frontalkollision.
Rat med lynkobling, som er kommercielt tilgængelig, er tilladt, dog henvises der til klassereglerne. I klasser,
hvor rat med lynkobling er obligatorisk, er det tilladt at erstatte denne med en lynkobling på den tværstang
hvor styresnekken er monteret. Se endvidere klassereglerne.
8.8.33.A Ratsøjlen

Ombyggede og modificerede styreindretninger vil blive kontrolleret for svejsninger eller dele, som kan være
fejlagtige. Sømme som er svejset, må ikke slibes overdrevent og skal kunne inspiceres tilfredsstillende.
Ratsøjlens led kan erstattes af bøjelig wire. Den skal være fremstillet af en bilfabrikant og have været
monteret i en bil med samme vægt. Wiren skal monteres med samme vinkel som ved den originale
montering.
8.8.33.B Styrestangsender

Alle styrestænger skal være sikrede og låste. Styrestangsenderne skal være mindst 10 mm (3/8”) med mindste
trækstyrke på 30.000 N. se også 8.8.34.A.
8.8.34 Affjedring

Alle biler skal være monteret med affjedrede aksler af en type, der er produceret af en bilfabrikant, f.eks.
bladfjedre. Stift monterede bag- og/eller foraksler er tilladte, hvis det er angivet i klassereglementet.
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Når det er angivet i klassereglementet skal bagakslen monteres på
bladfjederen som beskrevet i figur 13. Alle stangender skal monteres
med skiver således at krængning af kuglen forhindres. Se figur 12
ovenfor. Dårlige, usolide stangender er ikke tilladte. Biler med kun tre
hjul er ikke tilladte i nogen klasser. Momentstang på foraksel er ikke
nødvendig hvis denne er fast monteret i chassiset 457 mm (18”) eller
mindre fra spindelled eller tilsvarende.
8.8.34.A Stangender

Uniballs med yderring af glasfiberarmeret plast og PTFE (teflon) er
tilladte. Dårlige, usolide uniballs, forbindelsesled og rod ends er ikke
tilladte. SKF´s værdier for uniballs skal ganges med 1,2 ved
sammenligninger. Dette skal gøres fordi SKF angiver tilladte
belastning med sikkerhedsfaktor 1,2 mod strækgrænsen. De fleste
andre angiver maxbelastningen uden sikkerhedsfa
Når der skal omregnes fra Newton (N) til andre enheder skal følgende bruges: 1N = 0,102 kp = 0,225 lbf.
8.8.34.B Fortøj

A-arm
Ubelastet og McPherson.
Stangenderne skal være mindst 10 mm (3/8”) med mindste trækstyrke på 30.000 N.
Belastede
Stangenderne skal være mindst 12 mm (½”) med mindste trækstyrke på 40.000 N. Anvendes der holder af
”gaffel” typen kan forbindelsesled med et 12 mm (½”) hul anvendes.
Belastet – Når fjeder og/eller støddæmper virker på A-armen således at denne belastes af dette, dvs.
støddæmper-/fjederfæste på A-armen giver altid en bøjning i A-armen og kugleledene.
8.8.34.C Bagtøj

I alle biler med ombygget eller specialkonstrueret bagakselophæng, som er fjedrende, kræves det at boltene i
fastgørelsen i bagbroen eller lignende har en minimumsdiameter på 12 mm (1/2”). Diameter??
Ladderbars
Forreste stangende skal være minimum 18 mm (3/4”) med mindste trækstyrke på 90.000 N. Forbindelsesled
af ¾” slids og 5/8” hul må også anvendes her. Anvendes der en støtte under forbindelsesleddet som i figur
14A, kan der anvendes et forbindelsesled på 18 mm med en trækstyrke på mindst 50.000 N. dimensioner som
i figur 14A.
Bagerste fæstninger af ladderbars
Den bagerste stangende skal være minimum 16 mm (5/8”) med mindste trækstyrke på 50.000 N. Kugleled
med 5/8” gevind og ½” hul er også tilladt.
4-link
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Stangenderne skal være minimum 16 mm (5/8”) med mindste trækstyrke på 50.000 N. Kugleled med 5/8”
gevind og ½” hul er også tilladt.
3-link
Stangenderne på samvirkende stang skal være minimum 16 mm (5/8”) med mindste trækstyrke på 50.000 N.
Kugleled med 5/8” gevind og ½” hul er også tilladt. Stangenderne på enkelt stang (den tredje stang)skal være
minimum 18 mm (3/4”) med mindste trækstyrke på 90.000 N. Kugleled med 3/4” gevind og 5/8” hul er også
tilladt.
8.8.35 Stangender på momentstænger

Mindste størrelse på stangender (forbindelsesled, rod ends og
uniballs) monteret på momentstang, se 88.34.3. Alle
forbindelsesled osv. bør fæstnes i en ”gaffel”, som i 88.34.3 og
figur 14C. Fangrem for sikring af stangen hvis
forbindelsesleddet brækker anbefales. Samtlige
momentstænger til f.eks. traction bars som ikke er fastgjorte
fortil, skal være forsynet med en U-bolt eller lignende for at
forhindre, at den får kontakt med jorden.
8.8.36 Wheelie Bars

I visse klasser er der begrænsninger på wheelie barens længde, se klassereglement. Ingen wheelie bars,
uanset klasse, må anvende hjul fremstillet af stål. Tilladte er hjul fremstillet af gummi, plast, osv. Slæbe
meder, uanset klasse, er forbudte. Der må ikke monteres nogen form for sensorer på wheelie barens hjul.
8.8.4 RAMME
8.8.41 Foraksel-indstillinger

Alle biler, uanset klasse, skal have forhjulene justeret med tilstrækkelig positiv castervinkel for at sikre en
vejbeliggenhed ved alle hastigheder, også ved bremsning.
8.8.42 Ballast

Tillades ifølge klassereglement. Alle vægtklodser, som anvendes for at tynge bilen, skal være fast og sikkert
monteret på bilens ramme. Slangeklemmer, wirer, bånd osv. er ikke tilladt at anvende til fastgørelse af ballast.
Ballasten må ikke være placeret så den rager ud foran eller bagpå bilen, og ikke højere end baghjulenes
overkant. Væsker eller løst materiale, f.eks. vand, sandsække, sten, motordele, metalklumper osv., tillades
ikke som ballast.
Vægtkasser (maksimalt to stk.) fremstillet af mindst 3 mm
(1/8”) tyk stålplade, se figur 15, kan indeholde mindre dele,
f.eks. poser med blyhagl eller lignende. Maksimal vægten pr.
kasse er 45,4 kg. (100 lbs.) hvis ikke andet er angivet i
klassereglementet. Vægtkassen skal være fast og sikkert
monteret i bilen ramme med mindst to stk. 12 mm (½”) bolte.
Alle væsker, dog ikke brændstof til motoren, placeret bagved
motorens brandvæg, i en bil med frontmotor, regnes som
ballast og er derfor ikke tilladte.
For at tage højde for vægtenes forskellige kalibrering er det
tilladt at have en aftagelig ballast på maksimalt 45 kg (100 lbs),
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hvis ikke andet er angivet i klassereglementet. Aftagelig ballast skal være fast og sikkert monteret i bilen
ramme med mindst to stk. 12 mm (½”) bolte. Alternativt kan der anvendes en stk. 10 mm (3/8”) bolt pr 2,27
kg (5 lbs) ballast. Som permanent ballast anbefales tykkere gulv, forstærkninger af rammen, forstærket bur og
svinghjulshus. Hvis der er behov, og det er tilladt, for ekstra ballast skal denne være permanent monteret på
bilens ramme med to stk. 12 mm (½”) bolte pr 45,4 kg (100 lbs) med møtrikkerne fastsvejsede på bolten. Den
maksimale tilladte ballast, permanent og aftagelig, må ikke overstige 226,8 kg (500 lbs) uanset klasse, dog kun
11,3 kg (25 lbs) for Junior Dragster.
8.8.43 Beskyttelsesplade

Alle biler med hækmotor skal have en beskyttelsesplade
monteret mellem motor og fører. Denne plade kan være af
aluminium, kvalitet 6061 T6, med en mindste godstykkelse på
3 mm (1/8”), eller af stål/titan med mindste godstykkelse på
1,5 mm (0,06”). Hvis bilen er med kompressor, så skal pladen
dække fra overkanten af kompressorens remhjul til underkant
af motoren remhjul. Pladen skal være mindst 25 mm (1”)
bredere end remhjulet, og strække sig 25 mm (1”) over det
øverste remhjul og 25 mm (1”) under det nederste remhjul. Se figur 16.
Øvrige biler skal have en plade som dækker fra førerens skuldre og ned til chassisets underkant. Biler med
lukket førerkabine skal have en heldækkende plade (brandvæg), af samme kvalitet som ovenfor, for at
afskærme føreren fra motoren. Pladen skal monteres med mindst 4 stk. 8 mm (5/16”) stålbolte. Se 8.8.011 for
yderligere regler.
8.8.44 Ramme

Slibning af svejsninger på chassiset er ikke tilladt. Samtlige samlinger skal have en synlig forstærkning.
Presning af rammerør som erstatning for tilpasning er ikke tilladt.
Se også: 8.8.410, 8.8.410.A, 8.8.410.B, 8.8.411, 8.8.411.A, 8.8.411.B, 8.8.411.C, 8.8.411.D og 8.8.413.
8.8.44.A Chassiskontrol

Enhver deltagerbil skal ved deltagelse kunne fremvise en gyldig vognbog, og have gennemgået en
chassiskontrol, dette gælder dog ikke for biler over 10.00 sek. og biler i Super Street.
Chassiskontrollen gælder i 36 måneder og skal ske før sæsonstart. I FIA-klasserne skal chassiskontrollen
foretages hver 12. måned. Bilen skal være så komplet som mulig under kontrollen, rådfør gerne med
kontrollanten under opbygningen. Chassiskontrol i forbindelse med konkurrence er mulig hvis det er aftalt
med kontrollanten på forhånd. Vognbog skal altid forevises ved kontrol. Efter godkendelse skal der anbringes
et mærke med serienummer som angiver dato for seneste kontrol. Mærket skal anbringes i bilens højre side.
På de chassiser som opfylder en SFI-standard skal et særlig SFI-mærke anbringes på chassiset som angiver
dato for seneste kontrol.
Pris for en kontrol, jævnfør DASU´s administrative cirkulærer.
Bilens ejer skal desuden afholde alle kontrollantens udgifter, lejebil, med osv. se tillige 8.8.08.
Adresser og telefonnummer på chassiskontrollanter fås ved henvendelse til dragracingudvalget, vognbog og
chassiskontrol skal bestilles via DASUs hjemmeside.
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8.8.45 Frigang

Alle biler skal have en frigang på mindst 76 mm (3”) fra bilens front til mindst 305 mm (12”) bagved forakslen
centrum. Øvrige dele af bilen, med undtagelse af bundkar og udstødning, skal have en frigang på 51 mm (2”).
Udstødning og bundkar må dog ikke kunne røre asfalten, når fjedrene er trykket i bund. Wheeliebars er
undtaget fra denne regel.
8.8.46 Revnetest, magnaflux

Alle bilejere opfordres til at undgå materialebrud, at revneteste alle svejsede eller ombyggede dele med en
magnaflux-test. Revnetest kan forlanges af teknisk personale af alle ombyggede eller svejsede dele.
8.8.47 Monteringshjælpemidler

Slangeklemmer og spændebånd må kun bruges til at fæstne slanger, kabler og wirer. Alle andre komponenter
skal svejses, boltes, osv. Alle monterings skruer skal være af metal.
8.8.48 Bremseskærm

Bremseskærm er obligatorisk i alle biler med en sluthastighed
over 240 km/t. Yderligere krav til skærmen findes i
klassereglerne. Skærmen skal være fremstillet til anvendelse
inden for dragracing. Den skal være fremstillet af en anerkendt
bremseskærmproducent. Teknisk personale kan kontrollere
skærmens funktion og montering. Der skal ligges særlig vægt på
at skærmens liner ikke er slidte eller har skadede kordeler samt
beskidte pakdele og ved pilotskærmens tilstand. Holder til skærmens udløsningswire skal være fast og sikkert
monteret i rammens rør eller anden egnet del, maksimalt 25 mm (1”) fra wireholderens kant i den anden hvor
udløsningshåndtaget sidder. Holderen skal i den anden ende være fast og sikkert fastgjort inden for 305 mm
(12”) fra skærmens paksæk. Se figur 17. I denne ende må wireholderens ende ikke ligge så tæt på paksækkens
ydre, at den risikerer at hænge fast i denne ved udløsning af skærmen. Wiren skal trækkes, så inderwiren ikke
hindres fri bevægelse.
På biler der kører på metanol i kombination med trykladning skal skærmens liner og paksæk være beskyttet
med et brandhæmmende materiale. Dette anbefales på alle skærme. Alle skærme skal være monteret med
eget monteringsbeslag i chassiset. Montering i affjedret bagaksel absolut forbudt. Det er ikke tilladt at bruge
låsesplitter, kun bolte med møtrikker er tilladte. Hvis det kræves i klassereglementet så skal der anvendes
dobbelte skærme.
8.8.49 Pinjon-beskyttelse

Alle biler med åben roterende kardanaksel skal være forsynet med en form for momentstang for at forhindre
at bagakslen vrider sig. F.eks. torquetube fremstillet af 3 mm (1/8”) stålplade anbefales for at omslutte
kardanakslen.
8.8.410 Beskyttelsesbøjle

Normalt
2008 OEM-bilmodeller og nyere serieproducerede biler som kører langsommere end 9,99(6,39) og 217 km/t,
behøver ikke at opfylde kravene og specifikationer som er angivet i ET-reglerne, dog undtaget af cabriolet og
T-top biler. Køretøjet skal overholde alle færdselskrav stillet fra det land hvor køretøjet er indregistreret i. Alle
sikkerheds relaterede udstyr skal forefindes i bilen etc. ABS, antispin, ESP osv, som bilen blev leveret med.
Dæk kan være anderledes end originalt, dog skal de være godkendt for almindelig vej (f.eks DOT mærket).
Andre ændringer på kørertøjet som ikke relaterer til indsugningssystem, udstødning eller styrecomputer er
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ET-reglementet gældende. Kører skal opfylde ET-reglementet med hensyn til hjelm og beklædning, i henhold
til sluttid og hastighed.
For alle beskyttelsesbøjler gælder det at hovedbøjlen må ikke være placeret mere end 152 mm (6”) bagved
førerens hoved, og skal følge dækpladens runding. Hovedbøjlen skal være mindst 76 mm (3”) over førerens
hoved, når denne sidder oprejst i normal kørestilling. Bøjlens bredde skal være lig med føreren skulderbredde
eller under 25 mm (1”) fra førerdøren. Der skal være beskyttelsespolstring på, hvis føreren risikerer at støde
imod. Polstringen skal kunne komprimeres 6 mm (1/4”). Det anbefales at følge SFI 45.1 angående polstring.
Hovedbøjlen skal være fæstnet og forstærket, så den ikke kollapser ved kollision eller rulning. Støtterne skal
have samme diameter og godstykkelse som hovedbøjlen. De skal fæstnes til hovedbøjlen maksimalt 127 mm
(5”) fra bøjlens overkant. Sidestøtter i førersiden er obligatoriske. De skal passere føreren mellem skulderen
og albuen, når denne sidder i normal kørestilling.
På alle biler som er originalt udrustede med ramme, anbefales det at bøjlen svejses fast i rammen. Biler med
delt ramme, og f.eks. frame connectors, anses ikke for at være med ramme hvorfor anbefalingen ikke gælder
her.
På biler uden ramme, samt når bøjlen skal fæstnes til gulvet, skal de være forsynet med fæstningsplader 150 x
150 mm (6” x6”) med en mindste godstykkelse på 3 mm (1/8”), som svejses fast på hovedbøjlens ender. En
lignende plade placeres under bilens gulv, og de boltes sammen med mindst 4 stk. 10 mm (3/8”) stålbolte.
Det anbefales at plader bukkes, så fastgøres i dørstolpen.
Hovedbøjlen skal fremstilles i et stykke, må ikke slibes og skal være forsynet med et 6 mm inspektionshul til
kontrolmåling af godstykkelsen. Hullet skal være placeret så det er let at komme til. Rørbukningerne bør ikke
være over 90 og må ikke indeholde sprækker. Svejsninger i bøjlen må kun foregå med Mig- eller Tig
svejsninger, i chrome moly dog kun Tig-svejsninger. Svejsningerne skal være uden slagger og huller. Det er
forbudt at slibe i svejsninger i en bøjle.
8.8.410.A Udformning af beskyttelsesbøjle

Biler med en driftsvægt på under 1.170 kg.
For biler chassiskontrolleret første gang efter
01.01.1998 gælder, at bøjlen skal være fremstillet af rør
med mindste diameter på 45 mm og med mindste
godstykkelse på 3 mm. Biler chassiskontrolleret første
gang før denne dato kan have tyndere rør.
Bøjlen skal være fremstillet af rør med mindste
diameter på 45 mm og mindste godstykkelse på 3 mm.
NHRA-alternativet
Bøjlen fremstillet af ”mild steel” med mindste diameter
på 1 3/4” og med mindste godstykkelse på 1,118” eller i
chrome moly med mindste diameter på 1 ¾” og
godstykkelse på mindst 0,083” bøjlen skal udformes
som i figur 18.

Januar 2019

Side 30 af 51

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

Dragracing – teknisk reglement

8.8.410.B Krav til beskyttelsesbøjle

Alle biler som kører under 11.00 (7.00) sekunder skal være udrustede med en beskyttelses bøjle. Alle
cabrioleter hurtigere end 13,50 sek. (8,40 sek.), eller andre biler uden originalt monteret tag eller tilsvarende i
plade skal have en bøjle. Der kan findes yderligere krav til denne i klassereglementet.
8.8.411 Beskyttelsesbur

Alle beskyttelsesbure konstrueres, så føreren er beskyttet fra alle sider. På biler uden tværstang over førerens
ben, skal der være en strop eller anden anordning, som forhindrer førerens ben i at komme uden for buret i
tilfælde af rulning osv.
På biler med åbent karosseri skal burets forreste rør være placeret 76 mm (3”) foran førerens hjelmkant når
denne sidder i normal kørestilling. På dragstere med motoren foran skal de lodrette støtter rundt om førerens
ryg placeres, så en lige stang kan føres på langs med to afgrænsende støtter uden at komme i kontakt med
førersædet. Ekstra støtter, som står maksimalt 30º fra lodret, skal tilføjes til dette krav kan opfyldes. I biler
med hel lukket karosseri skal førerens hjelm befinde sig foran hovedbøjlen når føreren sidder i kørestilling.
Sidestøtter i førersiden er obligatoriske. De skal passere føreren mellem skulderen og albuen når denne sidder
i normal kørestilling. Alle bure skal have en tværstang kun til at støtte sædet imod. Kun sikkerhedsselens
skulderremme må fastgøres til denne stang. Stangen må derfor ikke placeres mere end 100 mm (4”) lavere
end skuldrene, og ikke højere end vandret højde sammenlignet med skuldrene i normal kørestilling. Se også
figur 40 i 88.10.5. Hvis det originale gulv fjernes, så skal buret forsynes med hovedrammerør, som forbinder
forreste og bagerste del af buret. Hovedbøjlen skal fremstilles i et stykke, og må ikke slibes, og skal være
forsynet med et 6 mm inspektionshul til kontrolmåling af godstykkelsen. Hullet skal være placeret så det er let
at komme til. Centrumradius må ikke være mindre end 3 gange rørets diameter, og bukkene bør ikke
overstige 90º.
Svejsninger i bøjlen må kun foregå med Mig- eller Tig svejsninger, i chrome moly dog kun Tig-svejsninger.
Svejsningerne skal være uden slagger og huller. Det er forbudt at slibe i svejsninger i et bur. Det anbefales af
svejsninger i buret forstærkes med hjørnestøtter.
Hvis det angives i klassereglementet, så skal buret fremstilles efter SFI-standarden. For bure som er beregnet
til Funny Cars og dragsters kræves det, at støtterne i den øverste del af buret, dvs. den del som er over
rammerøret placeres, så en lige stang med to afgrænsende støtter kan placeres ,så de ikke kommer i kontakt
med hjelmen, når denne holdes på indersiden af buret i kontakt med disse støtter. Hvis dette ikke kan
opfyldes, så skal der tilføjes hjelmbeskyttelse indtil kriteriet opfyldes.
For alle biler med bur gælder, at der skal være polstring af buret de steder, hvor hjelmen kan komme i kontakt
med buret. Polstringen skal kunne komprimeres 6 mm (1/4”). For biler med SFI-bur skal polstringen følge SFI.
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8.8.411.A Krav til beskyttelsesbur

Alle biler hurtigere end 10.00 sekunder (6.40) skal være udrustede med bur. I de respektive klassereglementer
kan der findes yderligere krav til buret.
8.8.411.B Udformning af bure i biler med lukket karosseri

Buret skal være fremstillet af enten stål- eller chrome molyrør. Minimumsdimensioner kan findes i
nedenstående tabel, som henviser til ovenstående figurer (19 og 20).
Biler som er chassiskontrolleret før 01.01.1997 kan have tyndere rør end beskrevet herunder.
Rør

Yderdiameter

Godstykkelse
Chrome moly

Godstykkelse Stål

A

42 mm (1 5/8”)

0,083”

3,00 mm (0,118”)

B-1

38 mm (1 ½”)

0,058”

3,00 mm (0,118”)

B-2

35 mm (1 3/8”)

0,049”

3,00 mm (0,118”)

B-3

32 mm (1 ¼”)

0,049”

3,00 mm (0,118”)

C

32 mm (1 ¼”)

0,065”

3,00 mm (0,118”)

D

32 mm (1 ¼”)

0,058”

3,00 mm (0,118”)

E

38 mm (1 ½“)

0,065“

3,00 mm (0,118”)

B-1 2 Støtter maksimal længde på 762 mm (30“).
B-2 4 Støtter.
B-3 6 Støtter.
Hvis B-rør har samme dimension som A-rør, findes der ingen maksimallængde
D-røret er obligatorisk, når hovedbøjlen er fastgjort til gulvet med plader. Røret skal da fastgøres i
originalrammen.
E-krydset kun i figur 20 erstatter A-stiveren.
F-røret anbefales.
Alternative hovedrammerør
For biler i S/ST, S/G, og S/C Eliminator samt for Altered cars type 2 i klasserne B til H og CC, DD, DT og alle biler
i ET gælder at i et integreret chassis/bur af stål, må hovedrammerøret erstattes af et firkantet profil rør med
målene 60 x 40 x 3 mm (3” x 2” x 0,118”), og profilen må være sømmet.
8.8.411.C Udformning af bur i øvrige biler

Rør
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A

38 mm (1 ½”)

0,065”

3 mm (0,118”)

A1

38 mm (1 ½”)

0,058”

3 mm (0,118”)

B

42 mm (1 5/8”)

0,065”

3 mm (0,118”)

C

35 mm (1 3/8”)

0,058”

3 mm (0,118”)

D

32 mm (1 ¼”)

0,058”

3 mm (0,118”)

29 mm (1 1/8”)

0,065”

3 mm (0,118”)

D1

26 mm (1”)

0,049”

3 mm (0,118”)

E

19 mm (3/4”)

0,058”

3 mm (0,118”)

26 mm (1”)

0,049”

3 mm (0,118”)

E1

16 mm (5/8“)

0,058“

3 mm (0,118”)

F

32 mm (1 ¼”)

0,058”

3 mm (0,118”)

35 mm (1 3/8”)

0,049”

3 mm (0,118”)

G

16 mm (5/8“)

0,058“

3 mm (0,118”)

H

26 mm (1”)

0,058”

3 mm (0,118”)

I

32 mm (1 ¼”)

0,049”

3 mm (0,118”)

Ciffer forklaring tilhørende figurer 21 – 26.
1) Hækmotor-dragster med fem eller seks fastgørelsespunkter, valgfri højde, rør type
A Funny cars, Altereds og frontmotor dragstere seks fastgørelsespunkter med rør
type A eller fem fastgørelsespunkter med rør i type B. Ved fem
fastgørelsespunkter kræves der rør i type A1 til det øverste ramme rør.
2) Hvis dette mål overstiger 457 mm (18”), så skal de biler hvor der kræves rør af
type A i stedet have rør af type B og biler der kræver type C rør skal have A1 rør.
3) Hvis X eller K anvendes som diagonaler, så skal disse rør være af type E1 ellers af
type E.
4) Hvis det nederste rammerør går til de bagerste lodrette støtter, så skal disse
støtter være forsynet med en tværstang mindst 127 mm (5”) og maksimalt 254
mm (10”) over det nederste ramme rør.
5) Støtter ved ryggens ydersider.
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Opslagstabel, krav til beskyttelses bøjle/bur. 88.410, 88.410.1, 88.410.2, 88.411, 88.411.1, 88.411.2, 88.411.3
og 88.413.1.
Klasse

Figur nummer.
18

19

20

21-22

24-26

27-29

Junior Dragster

Se klassereglement Junior Dragster 4.2

ET > 11.00 sekunder

C

O1)

O2)

O3)

ET 10.00 – 10.99 sekunder

O

O1)

O2)

O3)

O1)

O2)

O3)

ET 8.50 – 9.99 sekunder

O

O

ET 6.00 – 8.49 sekunder

Bur kun som i SFI 2.3H el., 2.2A el., 2.4 el., 10.1C el.,
25,1C Se SFI chassis specifikationstabel 8.8.411.D

S/ST med ramme/original gulv

O

OR

S/ST med int bur/chassis
S/G med ramme/original gulv

O

O3)

O

O3)

O

S/G med int bur/chassis
S/C Altered type 1
S/C Altered type 2 ramme/original gulv
S/C Altered type 2 int bur/chassis

O
O
O3)

O

S/C Dragster
Comp Altered type 1 A/A, B/A, C/A, D/A,
E/A, F/A, AA/A, AB/A, AT/A, BA/A, BB/A,
BT/A, CT/A, DT/A, AN/A, BN/A, CN/A, DN/A

O
Se SFI chassis specifikationstabel 8.8.411.D

Comp Altered type 1 øvrige klasser
Comp Altered type 2 A/A, B/A, C/A, D/A,
E/A, F/A, AA/A, AB/A, AT/A, BA/A, BB/A,
BT/A, CT/A, DT/A, AN/A, BN/A, CN/A, DN/A
Comp Altered type 2 int. Bur/chassis
Comp Dragster A/ND, B/ND
Comp Dragster øvrige klasser

O
Se SFI chassis specifikationstabel 8.8.411.D ekskl.
Bagvinge og bagakselophæng, alt.2.4

O4)

O3)

Se SFI chassis specifikationstabel 8.8.411.D
O4)

Forklaring til tabel.
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O = Obligatorisk
C = Alle biler med cabriolet skal have en bøjle
som i 88.410.
Forklaringer til tabel.
1)

= Figur 21-22 gælder for Altereds.

2)

= Figur 24-26 gælder for Dragsters.

3)

= Figur 27-29 gælder for Roadsters.

4)

= Det anbefales at disse chassis opbygges
efter SFI-spec.
Klassereglement og teknisk reglement gælder
altid før ovenstående tabel.
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8.8.411.D SFI spec.
Chassispec.
nummer

Dragster

2.1A *

Hækmotordragster (Top Methanol dragster) – 5,99 sek eller hurtigere

2.2C*

Frontmotordragster – 5,99 sek eller hurtigere (NTF)

2.4C *

Frontmotordragster – 6,00 till 7,49 sekunder

2.5C *

Hækmotordragster – 6,00 till 7,49 sekunder

2.6A *

Frontmotordragster – 7,50 sek eller langsommere

2.7C *

Bakmotordragster – ned til 7,50 sek eller langsommere
Funny Cars, Altereds och Roadsters

10.1E *

Methanol Funny Car, Advanced ET, Nostalgia FC

10.2*

Altered Car – 6,00 till 7,49 sek

10.3 *

Altered Car – 7,50 sek eller langsommere

10.4 *

Venster- eller høgerstyret Roadster – 7,50 sek eller langsommere
Fordon med hel kaross

25.1E *

Køretøj med hel kaross och rørchassi – 7,49 sek eller hurtigere. Max vægt 1270
kg.

25.2 *

Køretøj med hel kaross och rørchassi – 6.00 till 7,49 sekunder. Max vægt 1451 kg.

25.3 *

Køretøj med helt eftermarkedskaros och rørchassi.
Køretøj med originalkaros och orginalramme med original eller modifierat gulv og
brandvæg.
Køretøj med sjelvbærende karos med original eller modifierat gulv och brandvæg.
– 6,50 till 7,59 sekunder. Maximal vikt 1633 kg.

25.4 *

Køretøj med hel karos och rørchassi – 7,50 til 8,49 sek. Max vægt 1633 kg.

25.5 *

Køretøj med hel karos och original eller modifierat originalgulv och brandvægg
med originalramme eller sjelvbærende konstruktion – 7,50 til 8,49 sekunder.
Max vægt 1633 kg

* Nyere chassisspecifikation kan være tilladt.
Ved alle nybygninger er det chassisbyggerens og ejers pligt at holde sig opdateret med nyeste SFIspecifikation for den aktuelle chassistype.
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8.8.412 Akselafstand

På biler med uoriginal motor, modificeret eller nykonstrueret chassis er mindste akselafstand, hvis der ikke
står andet i klassereglementet, 2.286 mm (90”). Maksimal forskel på højre og venstre side er på 25 mm (1”)
hvis andet ikke er skrevet i klassereglementet.
8.8.413 Skarring af støtter

Skarringer af støtter skal boltes som beskrevet i figur 30, men bør i
stedet svejses med et indvendigt rør. Skarring af støtter må kun
foretages på biler med helt lukket karosseri. Boltene skal være mindst 8
mm og af 8.8 kvalitet eller bedre. Skarringsrøret skal passe tæt til uden
på støtten, og være af samme kvalitet som selve støtten. Brugte rør,
sømmede rør, magnesiums rør, aluminiums rør eller lignende er
forbudt.
8.8.414 Rør og svejsenormer

Chrome moly
Stålkvalitet 4130 N og tilsatsmateriale Crown 8(Esab 1264, Elga 130) skal anvendes.
Chrome moly skal altid Tig-svejses.
Stål
Normaliseret stål med minimum flydespænding på 215 N/mm2, f.eks. SS-EN 10305-3 svejsede stålrør
E220/E235 (DIN 2394) runde
SS-EN 10305-5 svejsede stålrør E220/E235 (DIN 2395) rektangulære
SS-EN 10305-4 sømløse stålrør E235+N
Anbefalede rør:
SS-EN 10210 S355J2H Sømløse varmvalsede (355 er lidt stærkere end 235 N/mm2)
Hærdet stål med mindste brudgrænse på 440 N/mm2, f.eks. stål 35 BK, som kun må anvendes af autoriserede
opbyggere og så skal der anvendes bukkeværktøj med indvendig dorn for at minimere strukturforandringer og
revneforebyggelse i bukkene.
Svejsemetoder:
Stål = mig/mag med aktiv gas eller tig, Chrome moly/Docol R8 = tig
8.8.5 DÆK OG FÆLGE
8.8.51 Dæk

Dækkenes tilstand skal kontrolleres med vægt på i henhold til revner, mønsterdybde, lufttryk osv. Alle dæk
fremstillet med mønster skal have en mønsterdybde på mindst 2 mm. Dæk fremstillet til nødhjul, reservedæk,
dæk til vogne og kærrer osv. er forbudte. Luftventil af skruetypen er obligatorisk i slangeløse dæk, hvis bilen
er hurtigere end 11.00 sekunder.
8.8.51.A Fordæk

Fordæk skal have tilstrækkelig bæreevne. Alle fordæk på biler med en sluthastighed på over 200 km/h skal
være forsynet med højhastighedsdæk med mindst klasse HR mærke eller af typen frontrunner. På dragstere
er det tilladt med motorcykeldæk af højhastighedstypen.
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8.8.52 Fælge

Eventuelle hjulkapsler skal afmonteres før teknisk
kontrol. Hjulet skal kontrolleres med vægt på løse
bolte, revnede fælge og slidte eller for store
bolthuller. Desuden kontrolleres hjullejers etc.
tilstand. Hjulkapsler, som klikkes fast er ikke tilladte i
nogen klasse. Samtlige biler skal være udrustet med
fælge beregnet til biler som mindst skal være 12” i
diameter, med mindre andet er beskrevet i
klassereglementet.
Motorcykelhjul og letvægtshjul af egertypen skal være med ståleger med mindst 2,5 mm (0,1”) tykke eger.
Egerne skal være trukket på kryds, så højeste strukturelle styrke opnås. Der må ikke mangler eger. Det er
forbudt at lette fælgene yderligere. Alle hjulbolte skal stikke en diameter ud af fælgen. Se figur 31. Kun
hjulmøtrikker lavet af stål er tilladte. Kåber eller kapsler af enhver form over baghjulene er ikke tilladte.
8.8.6 INDRETNING
8.8.61 Førerkabinen

Paneler og andet andre genstande af magnesium er forbudte i førerkabinen (brandægge, hjulkasser, dørsider,
osv.). På biler med helt lukket førerkabine, skal denne brandvæg være helt tætnet ud imod motor og
gearkassen. Alle huller i torpedopladen skal tætnes med stål eller aluminiumsplade. Alle åbninger til styretøj,
rør, slanger, kabler osv. skal minimeres. Se også 8.8.75.
8.8.62 Sædet og beklædning af denne

Førersædet i køretøjet skal være konstrueret, afstøttet, fastgjort og beklædt på en sådan måde at den giver
en fuldstændig støtte til førerens ryg og skuldre ved kollision og rulninger. Førersædet skal være placeret, så
førerens kørestilling er normal. Det skal i nederste og bagerste del støttes
af bilens ramme eller tværbjælke. Montering af sædet ved hjælp af
splitter af lynlåstypen er forbudt i alle klasser. Hvis ikke klassereglementet
angiver andet, så skal alle sæder være beklædte. Sæder af
glasfiberarmeret plast eller aluminium er godkendte, hvis de er støttende,
forsynet med ramme samt konstrueret på tilfredsstillende vis, se figur 32.
Sæder bestående af kun et lag glasfiber skal have en rørramme af mindst
12,7 mm (½”) stålrør. Sæder fremstillet af magnesium er forbudte. Sæder skal være forsynet med et mindst
609 mm (24”) højt ryglæn.
8.8.63 Vinduesnet

Samtlige biler med funktionsdygtige døre, og som er med krav om bur, skal være forsynet med vinduesnet af
bånd-typen med 20 mm brede bånd. Nettet skal i underkanten være fastlåst til indersiden af burets sidestiver,
samt i overkanten i burets øverste rør på indersiden af buret ved førerens siderude. Alle fastlåsningspunkter
skal være placeret således at de ikke kommer i kontakt med jorden eller førerens krop ved rulning eller
kollision. Nettet skal være permanent monteret i nederste kant. I overkanten kan der anvendes ”eye-bolts”
eller låses som en sikkerhedssele. Karabinhager, slangeklemmer osv. er ikke tilladte. Nettet skal være SFI 27.1
godkendt. Se også klassereglerne.
8.8.7 KAROSSERI
8.8.71 Reklame

Se også DASUs reglement 1 angående reklamer.
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8.8.71.1 Reklamer på deltagerbil

Dragracing-biler med karosseri
Et område på fordørenes øvre del, med målene dørens, eller dørens tænkte, fulde bredde x 12 cm er
reserveret til forbunds- eller arrangørreklame.
De områder, der er reserveret til forbunds/arrangørreklamer, må udnyttes af bilens ejer, hvis der ikke gøres
krav på dem af forbund eller arrangør. Hvis der forekommer arrangør- eller forbundsreklamer, så skal dette
meddeles i tillægsreglerne.
For etablerede mærke klasser eller lignende kan der være andre aftaler end ovenstående. Nye tilsvarende
klasser kan få dispensation fra DASU om undtagelse fra de generelle bestemmelser om reklame placeringen.
Dragsters
To områder på 10 x 45 cm, et på hver side af bilen.
8.8.72 Spoilere og vinger

Anvendelse af spoilere og vinger som ikke er originale, tillades kun på åbne biler f.eks. Dragsters, Altereds
eller Street Roadsters, eller hvis andet er opgivet i klassereglementet, se også figur 33. En anordning, som
sikkert eliminerer eventuelle vibrationer i spoiler/vingen er
obligatorisk. Ingen del af spoileren/vingen må monteres tættere på
bagdækket end 152 mm (6”).
Fjederbelastede spoilere, vinger eller lignede er ikke tilladte.
Justering eller anden flytning spoiler/vinge under kørslen må ikke
forekomme.
NOTE: En spoiler monteres direkte på bagklappen, således at luften kun kan passere på oversiden. En vinge
monteres på støtter, så luft passerer både over og under vingen. Rørsplitter og lignende må ikke bruges til
fastgørelse af spoilere og vinger. Ved monteringen af frontvinger skal der anvendes mindst 6 mm (1/4”) bolte.
8.8.73 Startnummer

Deltagernummeret som er placeret fast på køretøjet skal være anbragt på begge bilens sider, samt i for- og
bagrude eller tilsvarende. Bogstaver og cifre skal være mindst 120 mm høje samt mindst 20 mm brede,
således de er nemt aflæselige for tidstagningspersonalet. Deltagernummeret bør være skrevet sort på lys
baggrund eller lyst på mørk baggrund. Løbsledelsen afgør altid om nummerets form og farve er godkendt.
8.8.74 Skærme

Skærmkanterne skal altid være falsede og fremstå som originalt
udseende skærme. Udvidelse eller udflytning af de ydre skærmlinjer er,
hvis andet ikke er angivet i klassereglerne, ikke tilladt. Forskærme må
ikke sænkes på biler med helt karosseri, se figur 35.
8.8.75 Brandvægge

Samtlige biler skal være forsynet med en brandvæg, som skal være fremstillet af metal eller glasfiber (se
klasseregler) mellem motorrum og/eller brændstoftank og førerkabinen. Denne skal strække sig fra den ene
side af karosseriet og over til den anden, og fra motorrummets/bagagerummets øverste kant til dets nederste
punkt, gulv og/eller belly pan. Brandvægen skal udgøre et flammesikkert skot mellem motorrummet og/eller
brændstoftanken og førerkabinen. Alle huller skal tætnes med metal. Minimumstykkelse er 0,8 mm (0,032”)
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for aluminium 6061 T6 eller 0,6 mm (0,024”) for stålplade. Magnesium plade er ikke tilladt. Se tillige 88.11,
88.43, 88.61 og klassereglerne.
8.8.76 Dørk og gulv

Samtlige biler uden gulv skal være forsynet med dørk,
som skal være lavet af aluminium eller stålplade, som
skal strække sig i førerkabinens fulde bredde og
længde til og med bagkanten af førersædet. Biler
forsynet med gulv eller dørk af glasfiber eller andet
lignende materiale skal være forsynet med et ekstra
gulv lavet af metal. Biler med glasfibergulv skal være
forsynet med en tværbjælke af firkantet rør 50 x 50 x
2,5 mm (2” x 2” x 0,083”) mellem vangerne. Bjælken
skal bruges til at fastgøre sæde og sikkerhedssele.
Dørk eller gulv, som dækker motor eller førerkabinen,
skal være forsynet med drænhuller således at væsker og lignende ikke kan samles og udgøre en brandfare.
Mindste tykkelser for gulv eller dørk er 0,8 mm (0,032”) for aluminium 3033 eller 0,6 mm (0,024”) for
stålplade. I visse tilfælde kan gulv eller panel lavet af kompositmateriale godkendes. Kontakt
dragracingudvalget i hvert enkelt tilfælde. Magnesiumplade er ikke tilladt. Se figur 36.
8.8.77 Karburator/indsprøjtningsindsugning

Luftindsugningshus (scoop) med en maksimal høje på 279 mm (11”) er tilladt, hvis det er angivet i
klassereglerne. I biler med helt karosseri måles højden fra motorhjelmens plane originale ydre. I biler med
åbent karosseri måles højden fra karburatorens øverste pakning. Det er ikke tilladt med flere luftindtag. Der
må ikke forefindes sensorer, elkabler, slanger eller lignende i indsugningen, undtaget er biler født med
elektronisk indsprøjtning.
8.8.78 Vindafvisende rude

I biler med åbent karosseri og alle andre biler uden forrude, skal der monteres en vindafviser af metal eller
andet brandfast materiale. I Altered Cars type 1 samt Street Roadster er minimum mål for denne afviser 127 x
305 mm (5” x 12”). Vindafviseren skal forhindre fartvind, væsker og eventuelle flyvende partikler i at ramme
føreren. Det skal være fast og sikkert monteret, og den må ikke mindske førerens synsfelt. Se klassereglerne.
8.8.79 Forrude og sideruder

Forrude og/eller sideruder, hvis de kræves i klassereglementet, skal være lavet af sikkerhedsglas (hærdet eller
lamineret). Ruder af plexiglas er forbudt i forruden. Ruder af polycarbonat (lexan eller lignende) er tilladt i
forruden. Kun originalt farvet glas er tilladt i både sideruder og forrude. Sideruder må ikke være farvet mere
end at der kan opretholdes tilfredsstillende kontakt mellem fører og starter. Deltagernummer må anbringes i
alle ruder hvis ikke andet er angivet i klassereglementet. Andre mærker på ruderne som forstyrrer
sigtbarheden ind i kabinen eller læsbarheden af deltagernummeret er ikke tilladt.
8.8.8 ELSYSTEM
8.8.81 Batterier

Samtlige batterier skal være fastspændte uden for førerkabinen. Brandvæg til bagagerummet kræves af
mindst 0,6 mm (0,024”) stålplade eller 0,8 mm (0,032”) aluminium hvis batterierne er placeret i
bagagerummet. Dette gælder dog ikke hvis det er original monteret. I stedet for brandvæggen kan de placeres
i en tæt batterikasse fremstillet af mindst 0,6 mm (0,024”) stålplade eller 0,8 mm (0,032”) aluminiumsplade.
Hvis der anvendes en kasse, så må denne ikke anvendes som batterifastgørelse. En separat fastgørelse skal
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finde sted inde i kassen. Kassen skal være med ventilation direkte til fri luft. Batteriholdere skal være af metal.
Holderen skal boltes fast med 10-bolte (3/8”) hvis de flyttes fra originalpositionen, eller hvis der anvendes
uoriginale holdere. Holderne skal boltes ned i en plade af mindst 3 mm tykt aluminiumsplade eller 1,5 mm tyk
stålplade, som skal være sikkert fastgjort til originalt gulv eller i rammen. Der må maksimalt være to batterier
med samlet vægt på højst 68 kg (150 lbs) hvis ikke andet er angivet i klassereglerne.
8.8.82 Tændingsforstillings-anordning

Er forbudte i Competition og Junior Dragster, er tilladte i alle andre klasser. I Competiton og Junior Dragster
må der ikke forefindes nogen form for elektrisk, pneumatisk, eller hydraulisk system eller modificering af
tilstedeværende komponenter til tændingsforstilling i det tidsrum hvor føreren slipper koblingen,
transbracken osv. og til bilens bevægelse fremad begynder.
I klasser hvor tændingsforstilling er forbudt gælder:
Udskiftelige reservedele er i sig selv tilladte (solenoide, dele til speeder, fjedre osv.) også selvom demontering
eller udskiftning af komponenten påvirker påvirker forstillingen, anses dette ikke for at være en
tændingsforstillings-anordning. Ledninger til line-loc- eller transbrake solenoid må kun bestå af et
sammenhængende kabel fra batteri til knap eller afbryder, og kun en sammenhængende ledning fra knap
eller afbryder til line-loc eller transbrake solenoid. En forgrening til two-step-modulet mellem knap/afbryder
og solenoid er tilladt. En forgrening må ikke bestå af kabelsko. Alle afbrydere, knapper, kabler, solenoider osv.
skal være normale reservedele til biler, dvs. de må kunne skabe en justering, justerbar eller fast, idet
kontakten slippes og resulterende funktion i solenoiden. Line-loc- og transbrake-ledninger skal trækkes
separat fra, og må ikke sammenblandes med, det øvrige el-system, og skal være helt synlige for det tekniske
mandskab. Kabler til computer/dataindsamler eller til med denne sammenkoblede sensorer, relæer og
lignende må ikke kobles til line-loc og transbrake solenoid.
Two-step moduler eller andre omdrejningsbegrænsere, som kan justeres ved at dreje en knap eller
udskiftning af en chip eller lignende, skal placeres uden for førerens rækkevidde, og fortrinsvis uden for
førerkabinen.
Alt udstyr, som ikke følger ovenstående regler er forbudte, og skal fjernes inden teknisk kontrol.
I klasser hvor tændingsforstilling er tilladt gælder:
Tændingsforstilleren må kun vise programmeret forstilling i displayet, analog og digitalt display er tilladte. Se
klassereglerne.
Tændings-forstillere må kun tjene det ene formål, at skabe en forindstillet justering af tændingen i det øjeblik
knap/afbryder til transbrake, line-loc osv. slippes og til den resulterende reaktion i bilen.
Tændings forstilleren må kun kobles til følgende system: transbrake og/eller line-loc og/eller kobling afhængig
af køretøjet, gearskifte-timer og throttlestop. Tændingsforstillere koblet sammen med dataindsamlere eller
andet er forbudt. Kabler til tændingsforstilleren skal helt synlige, mærket op, samt muligt for teknisk
personale at følge. Kun tændingsforstillere som følger dette er tilladte. Se også 8.8.91 og 8.8.92.
8.8.83 Tænding

Samtlige biler skal være forsynet med afbryder til tændingen med klart definerede lamper og god funktion.
Denne skal være placeret inden for bekvem rækkevidde for føreren på samme side for føreren som
brændstofpumpe-afbryderen og eventuel håndbremse. Dødemandsknapper til magnettænding er ikke
tilladte.
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8.8.84 Hovedafbryder

Hovedafbryder er obligatorisk i alle biler, hvor batterierne er flyttet
fra deres originale plads og hvis det er angivet i klassereglerne, den
anbefales dog til alle biler med batterier. En elektrisk afbryder skal
være monteret i bilens bagerste del, så den er let at komme til udefra.
Afbryderen skal være koblet til batteriets plusside og skal afbryde alle
elektriske funktioner inklusive magnettænding.
Hovedafbryderen skal være tydeligt mærket med til/fra mærker. Hvis
afbryderen er en tryk/træk afbryder, så skal den være koblet fra når
den trykkes ind og til når den trækkes ud. Hvis der bruges stang eller
wire til at til- og frakoble, så skal disse være mindst 6 mm (1/4”) i
diameter. Plasthåndtag eller ”nøglehåndtag” er forbudte.
Motorstyring må være koblet udenom hovedafbryderen, men skal så være forsynet med separat sikring.
Afbryderen skal altid afmærkes med mærket fra figur 37.
8.8.84.A Hovedafbryderens alternative placering

Hvis batterierne er placeret foran, så må hovedafbryderen placeres på pladen mellem forruden og
motorhjelmen i førerens side. Afbryderen skal altid afmærkes med mærket fra figur 37.
8.8.85 Startermotor

Alle biler skal være udrustede med en selvstarter. Start motoren behøver ikke at være fast monteret, se
respektive klasse regler
8.8.86 Baklys

Alle biler fra sikkerhedskategori ET og op til Competition skal have mindst et fungerende baklys, hvis der køres
i mørke. Blitzlys, blinklys eller stærke lamper, som kan forstyrre og distrahere andre kørere er forbudte. Alle
øvrige lyskilder eller lysmodtagende anordninger, laser, infrarød osv., er forbudte. Se også klasseregler.
8.8.9 HJÆLPEMIDLER
8.8.91 Computere

Computer defineres som en enhed (elektrisk, mekanisk, pneumatisk, hydralisk osv.) som påvirker enhver
funktion eller proces i køretøjet, som et måleresultat, kommet fra sensorer eller andet på køretøjet.
Videresending eller overførsel af indsamlet eller bearbejdet information til førere, eller trådløs overførsel til
andet sted er forbudt.
Traction control er tilladt.
Se også klassereglementet
Se også 8.8.92.
8.8.92 Dataindsamlere (RacePak)

Kun computere som registrerer data er tilladte. De må på ingen tid styre noget i køretøjet, dog undtaget er
elektronisk tænding. Computerne må ikke aktiveres af speeder-, koblings- eller bremsepedal osv. ej heller
starttræet, radiosendere, aflæsning af hjulhastighed, trækkraft, laseranordning eller overførsel af
baneposition. Computerne skal aktiveres af en særskilt afbryder. Alle versioner af det femte hjul er forbudt,
gælder også wheelie bars. Alle rør til aflæsning af flow eller tryk i brændstof eller olie skal være rør eller
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metalomspunden slange. Videresending eller overførsel af indsamlet eller bearbejdet information til førere,
eller trådløs overførsel til andet sted er forbudt. Data må først aflæses efter heatet. Alle anordninger,
elektrisk, mekanisk, pneumatisk, hydraulisk, optisk eller andet end originalt udstyr som hjælper med at fastslå
banepositionen for eget eller modstanders køretøj, er forbudte. Kun spejle af original type, som er monteret
på original plads, er tilladte.
8.8.93 Brandslukkere/Brandslukningssystem

Det anbefales deltagere og teamet at have en brandslukker og et brandtæppe let tilgængelig og klar til brug.
Disse slukkere bør være af enten pulver- eller kulsyre-typen. Hvis brandslukkere medbringes i køretøjet, så
skal disse være fastspændte i en metalholder. Det anbefales, at lynkobling udrustes med en ekstra lås.
Brandslukningssystemer er obligatoriske, hvis det er angivet i klassereglerne. Brandslukningssystemet skal
udløses manuelt, hvis systemet kræves, af en mekanisme af træktypen. Beholdere og rør skal monteres inde i
rammen. Beholdere skal være DS-godkendte samt være sikkert og fast monteret. Slangeklemmer og
spændebånd er ikke tilladte.
Hvis flere end en beholder anvendes, så skal hver beholder have sit eget distributionssystem og sine egne
dyser. Systemet skal i første omgang beskytte føreren, derfor er placeringen af dyser yderst vigtig. En dyse
skal monteres i førerkabinen nær ratsøjlen. To dyser skal monteres ved motorens forreste del, en på hver
side. Hvis der bruges en fælles beholder, så skal dyserne dimensioneres sådan, at mindst halvdelen tømmes i
førerkabinen.
Når et brandslukningssystem aktiveres så skal det tømmes helt. Anordninger som lukker for udløste
beholdere er forbudte. Beholdere skal monteres så de ikke skades ved et motorhavari eller lignende. De skal
monteres så højt i køretøjet, så de ikke rammer jorden, heller ikke ved punktering eller hvis et hjul skulle falde
af. Beholdere skal beskyttes mod varme. Trækwirer skal monteres, så de er beskyttede ved en kollision eller
lignende, og de skal være fremstillet af metal. Wirer af plast eller plastbeklædte wirer er ikke tilladte. Hvis en
wire passerer svinghjulshus eller motor, så skal denne trækkes inde i rammen eller et separat stålrør.
Brandslukningssystemer skal altid monteres efter producentens anvisninger. Kun rør, slanger og dyser som
anbefales af producenten er tilladte. Følg producentens anvisninger, specielt hvad angår bøjningsgrader og
beskyttelse mod klemning og kinker. Samtlige brandslukningssystemer skal have rør og dyser fremstillet af
metal. Beholdere skal være forsynet med en trykmåler og vægten skal være stanset i. Det er deltagerens pligt
at veje beholderen før hver konkurrence.
8.8.94 Donkrafter og bukke

Der må under ingen omstændigheder, i depotet, arbejdes på en bil som kun er løftet af en donkraft. Bukke
skal anvendes.
Hvis motor er i gang, skal fører/mekaniker sidde på.
8.8.95 Løfteanordning

Alle former for løfteanordninger med det formål at løfte bilens hjul fra asfalten i startområdet er forbudte.
8.8.96 Transportbiler

Bagdøre, lifte osv. skal være helt lukkede, og fastspænding af køretøj og udrustning skal være sket. Ramper
skal opbevares i køretøjet når de ikke anvendes. Der er risiko for personskade ved åbne lifte og løse ramper.
Maksimal sammenlagt bredde for køretøj og depotplads er 6,7 meter (22 ft.).
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8.8.97 Trykfaste flasker

Alle typer af trykfaste flasker med udstyr til f.eks. brandslukning, gearskift,
frikobling og lattergas skal være godkendte. Godkendelsesmærke skal være til
stede og være let synligt. Alle flasker skal være sikkert fastspændte.
Slangeklemmer, spændebånd og lignende er forbudte. Alle biler, som er udstyret
med trykfaste flasker, skal være forsynet med et mærke som i figur 39 ved siden
af startnummeret på begge sider af bilen.
8.8.98 Opstart af motor

Opstart af motor ved hjælp af skub eller bugsering er forbudt.
8.8.99 Bugseringskøretøj og kørsel på konkurrenceområdet.

Samtlige teamkøretøjer som anvendes til bugseringskøretøj skal mærket med deltagerbilens startnummer
som skal være let synligt. Ved al færdsel på området skal alle teammedlemmer befinde sig inde i køretøjet.
Førere af deltagerbil skal sidde i normal kørestilling under bugseringen. Det er ikke tilladt at sidde på
sikkerhedsburet/bøjle eller at stå op og styre. Alle evt. passagerer i deltagerbilen skal befinde sig i
førerkabinen.
8.8.910 Radiokommunikation

Radiokommunikation mellem førere og team er tilladt i alle klasser, dog ikke Junior Dragster. Radiooverførsel
af data til og fra deltagerbilen er forbudt.
8.8.911 Varmekørsel / aktiviteter med motoren igang

Ved al varmekørsel med roterende dæk skal bilens bagaksel være opklodset på bukke eller særligt konstrueret
indretning. Fører/mekaniker skal sidde på førerpladsen parat til at gribe.
8.8.10 FØRERE, TEAM OG FØRERUDRUSTNING
8.8.101 Påklædning

Ethvert medlem i et deltagerteam skal være repræsentativt påklædt i up-lining eller startområdet. Sko er
obligatoriske. Shorts, bare ben, ærmeløs trøje eller bar overkrop er forbudt for førere i alle klasser.
8.8.102 Fremtoning

Køretøjer som deltager i en konkurrence skal altid have en præsentabel fremtoning.
8.8.102.A Depotplads

Husk på: Din depotplads er sportens ansigt ud mod publikum, sponsorer og medier. Sørg derfor at
depotpladsen på størst mulig måde er ren, nydelig og sikker. Læs arrangørens information om miljøarbejdet
og følg miljøplanen.
Se 8.8.93 Brandslukkere.
8.8.103 Fangremme til armene

Fangremme til førerens arme er obligatoriske, når det angives i klassereglerne. De skal fastgøres og justeres så
førerens arme ikke kan komme uden for bilen, bur eller karosseri. Fangremme til armene skal kombineres
med sikkerhedsselen, så de frigøres samlet. Se producentens instruktioner.
8.8.104 Licens

Se Reglement 8.1.332
8.8.105 Sikkerhedssele
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Firepunktssikkerhedssele med skulderstroppe er
obligatoriske i alle biler, hvor der er krav om
beskyttelsesbøjle. Fempunktssikkerhedssele med
mindst 76 mm (3”) breddebånd og rem i skridtet,
godkendt af SFI 16.1 eller 16,5, er obligatorisk i alle
biler med beskyttelsesbur. I kombination med
HANS/FHR kan der anvendes sikkerhedsseler som er
godkendt jævnfør SFI 16.1 eller 16.5, som har 50mm
(2”) brede stropper over skulderen. Sikkerhedsselen
skal være forsynet med et mærke med SFI spec 16.1
eller 16.5 og skal være mærket med udløbsdato. Selen
skal recertificeres eller udbyttes i intervaller som
beskrevet af producenten, se tidsperioder i 88.01.1.
Alle dele af sikkerhedsselen skal være af samme fabrikat og beregnet til brug sammen. Monteringen af
sikkerhedsselen er beskrevet i figur 40.
Alle remme i sikkerhedsselen skal løsnes af samme greb. Når der anvendes fangremme til armene sammen
med en sikkerhedssele med lås, så skal der anvendes en beskyttelse som forhindrer remmene i at låse selen
op. Alle dele af selen skal monteres i karosseriet, tværstang eller et forstærket område med henblik på at
begrænse kroppens bevægelser både opad og fremad.
Alle dele af selen skal være i god stand dvs ikke flosset.
8.8.105.A FIA godkendte sikkerhedsseler

Som en erstatning for SFI spec 16.1 sikkerhedsseler kan der anvendes seler godkendte af FIA 8853-98. Selen
skal opfylde fempunktskravet. Den skal have mindst 75 mm brede skulder- og midterbånd, samt være
forsynet med FIA´s godkendelsesmærke. I kombination med HANS/FHR kan der anvendes sikkerhedsseler,
som har 50mm (2”) brede stropper over skulderen. Sikkerhedsselen skal af producenten være påsyet et
mærke med udløbsdato. Selen skal være recertificeret hver 5. år efter produktionen. (f.eks. 2008-01-01 –
2013-12-31).
Alle dele af selen skal være i god stand dvs ikke flosset.
8.8.105.B Fastgørelse af sikkerhedsseler

Selen skal være fastgjort til karosseri, tværbjælke eller andet forstærket sted. Formålet er at begrænse
førerens bevægelse fremad og opad ved kollision eller lignende. Selens bånd må ikke trækkes rundt om det
nederste rammerør eller tilsvarende. Selen skal fastspændes med minimum 8 12 mm bolte og må ikke sådan
at fastgørelserne ligge i lige vinkel med trækretningen. Fastgørelsen må ikke være på et sted som kan
havarere eller løsne sig, f.eks. en uaffjedret bagaksel. Ingen rør må placeres om det nederste rammerør. Hvis
der anvendes flade metalplader til installeringen, så skal de være mindst 6 mm tykke. De skal have afrundede
kanter, så selen ikke beskadiges eller skæres over. Det er under ingen omstændigheder tilladt at montere
bolte direkte igennem selens væv. Følg producentens anvisninger ved montering af selen. I biler med
glasfibergulv skal der monteres et firkantet profilrør 50 x 50 x 2,5 mm mellem vangerne til fastspænding af
sikkerhedsselen.
Det anbefales at selen monteret i 90 grader fra sæderyg/skulder og bagud se fig 40.
8.8.105.C Mærkning af skadede sikkerhedsseler

Seler som er slidte eller skadede i en sådan grad at de ikke længere opfylder sikkerhedskraven, skal mærkes.
Mærkning med farve (Volvo hvid 189) skal ske på samtlige bånd ved låsen. Et alternativ til farvemærkning er
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at skære SFI´s eller FIA´s godkendelsesmærke af og beholde det. Mærkede seler må ikke anvendes til nogen
form for motorsport. Mærkninger skal noteres i vognbogen.
8.8.106 Almindelige seler

Alle biler hvor sikkerhedssele med SFI 16.1-godkendelse ikke kræves, skal være udrustede med sikkerhedssele
af en god kvalitet. To-punktsseler og et-punktsseler er ikke tilladte.
Følg altid producentens anvisninger ved montagen.
8.8.107 Nakkestøtter

I alle biler med bur eller bøjle installeret skal der være en nakkestøtte til forebyggelse af piskesmæld.
Bøjle/buret skal være beklædt med et stødabsorberende materiale på steder hvor førerens hjelm kan få
kontakt. Se 8.8.411. Beklædningen skal kunne trykkes mindste 6 mm sammen. Tætningslister til ruder og
lignende med dårlig slagfasthed er ikke tilladt. Det anbefales at bruge SFI 45.1-godkendt beklædning. En
beklædt bøjle/bur er ikke godkendt, hvis den sidder mere end 100 mm fra førerens hjelm. Førersæde med
indbygget nakkestøtte er godkendte.
8.8.107.A Head and Neck Restraint Support (H.A.N.S), Frontal Head Restraint(FHR)

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 FIAnorm, se klasseregler.
Når HANS anvendes, skal hjelmen være godkendt til det. De dele som indgår i beskyttelsen, skal være FIA
godkendte, alternativt SFI 38.1 godkendte.
8.8.108 Hjelm og visir

Alle deltagere skal bære hjelm, som er godkendte ifølge DASUs, FIA´s, SFI´s eller Snell´s specifikationer.
Anvendes der en åben hjelm i en åben bil skal der anvendes splintfri beskyttelsesbriller. Anvendes
integralhjelm med monteret visir, skal visiret være lukket ned inden indstagning.
Dekorering af hjelme
Malning og påklistring af mærker på hjelmen er ikke tilladt, da plastens egenskaber forandres af farve/klister.
Undtaget er hjelme af glasfiber. Eller følg producentens anvisninger.
Kontrol af hjelme.
Udover at hjelmen skal være godkendt som beskrevet oven for, skal den undersøges af teknisk kontrol. Her
kontrolleres hjelmens ydre for skader såsom dybe revner, knæk, slagmærker osv. Hagebåndets fæste og
spænde skal også kontrolleres.
8.8.108.A Mærkning af skadet hjelm

Hjelm som er skadet må ikke godkendes og skal mærkes på begge side af hagebåndet med hvid farve (Volvo
189).
Et alternativ til farvemærkning er at skære godkendelsesmærket bort og beholde det. Mærket udstyr må ikke
anvendes til motorsport.
8.8.109 Nakkekrave

Nakkekrave er obligatorisk, hvis dette er angivet i klassereglerne. Der findes to typer af nakkekraver: 360º
krave, som omslutter nakke og hals helt, og hesteskoen. Type der skal bruges er angivet i klassereglementet.
Modificering ifølge producentens anvisninger til justering af afstanden mellem hjelm og skuldre er tilladt.
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Nakkekraven må kun bruges som beskrevet i producentens anvisninger. Nakkekraver skal, hvis der er krævet i
klassereglerne, opfylde kravene i SFI 3.3.
Hvis Head and Neck Restraint Support eller Frontal Head Restraint(HANS/FHR) benyttes, er brugen af
nakkekraver ikke obligatorisk, selv om andet er beskrevet.
Biler med en tid over 10.00 (6,40) sekunder
Biler med fast tag:
Åben eller integralhjelm i henhold SNELL K98, M2000, M2005, M2010, K2005, SA2000, SA2005, SFI Spec.
31.2A, 31.1/2005, 31.2A, 41.1A, 41.1/2005, 41.2A, DS, SIS, E, BS.
Åbne biler med frontmotor med kompressor, turbo eller lattergas:
Intergralhjelm med visir i henhold til SNELL SA2000, SA2005, 2010, SA2000, SA2005, SFI31.2A, 41.2A.
Åbne biler med motor uden trykladning eller lattergas:
Intergralhjelm med visir i henhold til SNELL. M2000, M2005, M2010, K2005, SA2000, SA2005, SFI Spec. 31.2A,
41.2A.
Biler med et tidsinterval imellem 7,50-9,99 (4,50-6,39) sekunder
Biler med fast tag:
Integralhjelm i henhold til SNELL M2000, M2005, M2010, K2005, SA2000, SA2005, SFI Spec. 31.2A, 41.2A.
Åbne biler med frontmotor med kompressor, turbo eller lattergas:
Intergralhjelm med visir i henhold til SNELL SA2000, SA2005, SFI
Intergralhjelm med visir i henhold til SNELL M2000, M2005, M2010, K2005, SA2000, SA2005, SFI Spec. 31.2A,
41.2A.
Dragsters med frontmotor og trykladning samt alle åbne Altereds (flipkarosse = åben) med trykladning:
Tillæg for ansigtsmaske med åndedrætsfilter og motorbriller med splintfrit glas samt brandhæmmende visir.
Alternativt kan speciel hjelm med rundt tætsluttende mundstykke og små åndehuller anvendes, den skal
opfylde kravene i henhold til SFI Spec. 31.2A.
Biler med et tidsinterval imellem 6,00-7,49 (3,66-4,49) sekunder
Biler med fast tag:
Integralhjelm i henhold til SNELL M2000, M2005, M2010, K2005, SA2000, SA2005, SFI Spec. 31.2A, 41.2A.
Åbne biler med frontmotor med kompressor, turbo eller lattergas:
Intergralhjelm med visir i henhold til SNELL SA2000, SA2005, SFI Spec. 31.2A.
Åbne biler med motor uden trykladning eller lattergas:
Intergralhjelm med visir i henhold til SNELL M2000, M2005, M2010, K2005, SA2000, SA2005, SFI Spec. 31.2A,
41.2A.
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Hvis HANS-beskyttelse (head and neck restraint device) anvendes, skal hjelmen være fremstillet og godkendt
til det.
Fra og med den 1-1-2010 er det obligatorisk at anvende HNRS-beskyttelse i henhold til SFI 38.1 eller FIA norm.
Se klasseregler.
Anvendelsestider:
Med hensyn til hjelmmaterialets aldringsegenskaber anbefales følgende tidsgrænser for disse hjelmtyper.
A. Hjelme fremstillet af glasfiber:
Højst fem år inklusive fremstillingsåret.
B. Hjelme fremstillet af ANS eller karbonat-polypkarbonatplast:
Højst tre år inklusive fremstillingsåret.
Det er altså vigtigt at du køber en hjelm der er fremstillet i det samme år som når du køber den.
Årstalsmærkningen er trykt på varedeklarationsmærket eller præget/stanset/indgraveret i hjelmens yderside.
8.8.107.1 Motorsportshjelm

Peltor hjelmen er SIS godkendt, gælder i Sverige, Norge og Danmark.
Peltor hjelm godkendt af BSI gælder internationalt.
8.8.1010 Passagerer

Kun føreren må opholde sig i bilen under konkurrencen.
Undtagelse 1:
En passager kan køre med i et stardardkøretøj som er synet og godkendt efter dansk lov, der må ikke køres
hurtigere end 12,00(7,5) sek. Se reglement 8.1 ET:
Undtagelse 2:
En passager kan køre med i deltagerbiler, men kun ifølge nedenstående bestemmelser:
Bilen skal være med helt lukket karosseri inklusive pladetag. Bilen må ikke køres under en tid på 8.00
(5,xx)sekunder. Bilen skal være udrustet med det samme sikkerhedsudstyr i begge sider. (sæde,
sikkerhedssele, vinduesnet) Buret må ikke være konstrueret således at passageren kan slå i dette ved rulning
eller kollision. Passagersiden skal kontrolleres ved teknisk kontrol.
Passageren skal bære samme personlige udrustning, som kræves at føreren bærer. Passageren skal bruge
nakkekrave eller bedre.
Alle krav til mærkning af personlig udrustning skal opfyldes. Endagslicens skal erhverves af passageren.
Kørslen skal være solokørsel, ingen konkurrencekørsel. Minimumsalder for passagerer er 18 år.

8.8.1010.A Køretøjer specialbyggede til passagerer

Køretøjer som er specialbygget til VIP-kørsel eller uddannelse skal chassiskontrolleres hvert år. Chassiset skal
være bygget i henhold til SFI-spec. Bilen må ikke køres under en tid på 8.00 (5,10)sekunder. Bilen skal være
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udrustet med det samme sikkerhedsudstyr i begge sider. (sæde, sikkerhedssele, vinduesnet). Buret må ikke
være konstrueret således at passageren kan ramme dette ved rulning eller kollision. Passagersiden skal
kontrolleres ved teknisk kontrol.
Krav til personlig udrustning for passager er samme som for fører. Passageren skal benytte nakkekrave eller
bedre.
Alle krav til mærkning af personlig udrustning skal opfyldes. Endagslicens skal erhverves af passageren.
Kørslen skal være solokørsel. Føreren skal være rutineret i betjening af køretøjet.
8.8.1011 Beskyttelsespåklædning

Førere skal bære heldækkende beskyttelsespåklædning ved al trænings-, test-, opvisnings-, og
konkurrencekørsel. Minimumskravene til denne påklædning er angivet i respektive klasseregler. For at
beskyttelsesdragt er godkendt, skal de være mærket med den standard de er testet efter. De standarder som
gælder i Danmark til dragracing er SFI 3.2A og 3.3A, FIA norm 196 (ISO6940) eller FIA norm 8856-2000 (ISO
6940. Alt beskyttelsespåklædning skal være udformet og tilpasset således at det beskytter hele kroppen,
inklusiv nakke, håndled og vrist. Se respektive klasseregler for godkendelsesspecifikationer.
Mærkning
For dragter som følger SFI-normen gælder, at de skal være påsyet et mærke, som angiver hvilken klasse
dragten tilhører, f.eks. 3.2A/1 med lille varmemodstand og 3.2A/20 med høj varmemodstand beregnet til
sikkerhedskategori Advanced ET samt klasser i Competition.
Overall med FIA Standard1986 (ISO 6940) produceret før 1990; er mærkningen påsyet på overallens øverste
forside.
Overall med FIA Standard 1986 (ISO 6940) produceret efter 1990; er mærkningen broderet på kravens
udvendige side. Mærkningen skal inkludere producentens navn.
Overall med FIA Standard 8856-2000; er broderet med mærkning på kraves udvendige side. Mærkningen skal
inkludere producentens navn.
Kravene om beskyttelsesdragt i dragracing.
Klasse

A

Junior Dragster, Stock

O

Junior Dragster, Modified
ET > 10.99 sekunder

B

C

E

O
O

R

O

O

O

O

O

O

O

ET 6.00 – 7.50 sekunder*

O

Super Gas*

G

O

ET 7.50 – 9.99 sekunder*

Super Street

F
O

ET 10.00 – 10.99 sekunder
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Super Comp*
Stock

O
O

Super Stock
Competition*

O

O

R

O

O

O

O

O

O

O

*I visse kombinationer findes der øgede krav til beskyttelses påklædning.
Se også 88.1010.5, 88.1010.6 og 88.1010.7.
O = Obligatorisk.
R = Anbefales.
A = Jakke af brandhæmmende materiale, lange bukser.
B = Jakke SFI 3.2A/1 eller et-lags FIA kedeldragt med undertrøje.
C = Heldækkende beklædning, ikke nylon.
D = Køredragt SFI 3.2A/1 eller tilsvarende FIA dragt.
E = Køredragt SFI 3.2A/5 eller tilsvarende FIA dragt.
F = Handsker og sko af læder med lædersåle.
G = Brandsikre handsker (erstatter handsker af læder), sokker og balaklava af Nomex osv.
Klassereglerne gælder altid før dette.
8.8.1010.1 Undertøj

I de tilfælde hvor SFI-godkendt beskyttelsesdragt erstattes af dragt med FIA-norm 1986 (ISO 6940), eller FIAnorm 8856-2000, skal dette suppleres med brandsikkert undertøj af Nomex eller Zirpro/uld. Undertøj som er
SFI 3.3 godkendt anbefales. Se respektive klasseregler.
8.8.1011.A Øvrigt tilbehør

Brandsikre sokker skal være fremstillet af Nomex eller lignende. Se klassereglerne for specifikationer.
Sko/støvler skal være af brandsikkert materiale. De skal være beregnet til motorsport og skal beskytte hele
foden inklusiv vristen. Sålen skal være af læder. Se klassereglerne for specifikationer.
Handsker skal være af brandsikkert materiale og dække håndled samt dække dragtens ærme. Se
klassereglerne for specifikationer.
Balaklava skal være af brandsikkert materiale og de skal dække hoved og nakke, samt nå sammen med øvrig
udrustning. Balaklava kan erstattes af særlig hjelm med indretning af brandsikkert materiale. Sådan en hjelm
skal opfylde SFI 31.2 kravene. Se klassereglerne for specifikationer.
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APPENDIX A
Hjelmes godkendelsesmærkninger.
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