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Afviklingsbestemmelser 
DM i streetracing  

 

1.  Generelt  

Alle klasser er pointgivende ved Danmarksmesterskaberne ved minimum 4 
deltagere ved et event. 

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

1. rundes 
tabere 

2. rundes 
tabere 

3. rundes 
tabere 

4. rundes 
tabere 

5. 
rundes 
tabere 

Runner 
up 

Winner 

1-2      20 40 
3-4 20     40 60 
5-8 20 40    60 80 
9-16 20 40 60   80 100 
17-32 20 40 60 80  100 120 
32-64 20 40 60 80 100 120 140 
 
Pointgivning ved kvalificering: 

Det antal biler der deltager i kvalificeringen, er det antal point der gives til kval. 1, 
kval. 2, kval 3 osv. 

F.eks. med 29 deltagende biler: 
Kval 1. = 29 point 
Kval 2. = 28 point 
Kval 3. = 27 point 
Osv. 
 
Pointgivning uden stiger/eliminering: 
Antal 
biler 

32.-64. 
placering 

17.-32. 
placering 

9.-16. 
placering 

5.-8. 
placering 

3.-4. 
placering 

2. 
placering 

1. 
placering 

        
1-2      20 40 
3-4     20 40 60 
5-8    20 40 60 80 
9-16   20 40 60 80 100 
17-
32 

 20 40 60 80 100 120 

32-
64 

20 40 60 80 100 120 140 

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

 
1.1 Eliminering og præmiering 
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Der køres eliminering med sportsmandsstige special (al solokørsel køres i 1. runde) 

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

Der køres All in. 

Præmiering af winner, runner up og evt 3 plads. Disse præmieres af arrangør. 

1.2 Krav til deltagere 
1. Deltageren skal have gyldig dragracing-, streetrace- eller endagslicens. 
2. Deltage i førermøder 
3. Må ikke være påvirket af alkohol, narko mm. 
4. Protest ifølge DASU’s reglement 1. Protestgebyr ifølge adm. cirkulære H4 
5. Køretøjet skal inden teknisk kontrol være "race-klar". Dvs. ingen løse 

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

1.3 Personlig udrustning 
1. Godkendt hjelm, jf. teknisk reglement. 
2. Lange bukser og strømper. 
3. Lukket, fastsiddende sko af snøretypen. 

 
2. Generelle bestemmelser 

Streetrace-bil 11,00 / 7,00 sek. Index 
 

1. Det er til enhver tid føreren af bilens ansvar, at den er i forsvarlig stand og 
lever op til gældende reglement. 

2. Samtlige dele på/i bilen skal være forsvarligt monteret. 
3. Intet væskespild fra motor eller brændstofanlæg. 
4. Batteriet skal være forsvarligt fastspændt og pluspol skal være afdækket. 
5. Ved ekstramonterede batterier eller kondensator skal disse være frakoblet 

ledningsnettet og afdækket forsvarligt. 
6. Soltag og vinduer skal være lukket inden start. 
7. Ved biler med targa-tag eller cabriolet skal taget være lukket/kaleche 

opslået. Hvis det ikke er muligt, så skal der bruges arm-rem. 
8. Åbne biler hurtigere end 8,00 sek. skal være forsynet med styrtbøjle, enten 

fabriksmonteret eller efter forskrifterne i teknisk reglement dragracing. 
9. Ingen udvendige karosseridele, såsom skærme, døre mm. må fjernes, men 

man må gerne udskifte til anden type. (fx glasfiber, kulfiber, aluminium eller 
stål. 

10. Førersædet skal være forsvarligt fastmonteret. Det er tilladt at udskifte til 
anden type. 

11. Deltagende biler skal som minimum have 3-punktssikkerhedssele monteret. 
Hvis bilen har original monteret hoftesele, har denne et break out på 8 sek. 
Sikkerhed for bil og fører i henhold til ET-reglementet 

12. Dæk på styrende hjul må ikke gå på karrosseri/chassis under fuldt 
hjuludslag. 

13. Trædeflade på dæk må ikke stikke uden for skærmkant. 
14. E 85, methanol eller lattergas er tilladt, men skal oplyses til teknisk kontrol 

for korrekt afmærkning. 
15. Ingen uafskærmet del af brændstofanlægget må forefindes i førerkabinen. 
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3. Klasser 

Der er absolut breakout (laveste hastighed) på 11.00 sek. (7.00 sek. på 201 m.) 
Køres der under, gives der første gang en advarsel. Køres der igen under, udelukkes 
man fra løbet. 

Der køres flg. streetraceklasser: 

Klasse 100 Baghjulstræk uden tryk 

Klasse 200 Baghjulstræk med tryk 

Klasse 300 Forhjulstræk uden tryk 

Klasse 400 Forhjulstræk med tryk 

Klasse 500 Amerikanerbiler uden tryk & Noz 

Klasse 600 Amerkianerbiler med Tryk eller Noz 

Klasse 700 Diesel 

Klasse 800 4 x 4 

For alle klasser gælder at hurtigste tid er Max 7,00 sek. på 201m. 

og at alle biler er synet og godkendte med tilhørende nummerplader 
(registreringsplader) 

Klasseforkortelse i tilmelding: 
S-1 
S-2 
S-3 
S-4 
S-5 
S-6 
S-7 
S-8 

 
Gældende for alle klasser: I tvivlsspørgsmål er det altid reglement 8.1 der er 
gældende. 
 

4. Afdelinger 

27. april         Legal Streetrace Holeby    

1.-2. juni        DHB Padborg Park 

22. juni  Striben Randers                

29. juni Legal Race 4400 Kalundborg   

10. august DCD Thisted                        

11. august DCD Thisted                       
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24. august      Striben Randers               

31. august Legal Streetrace Holeby 

14. september  Legal Race 4400 Kalundborg  

5. Præmieoverrækkelse 

Sæsonen afsluttes med et awardshow, hvor alle bliver indbudt til overværelse af DM 
pokaler overrækkelsen. Information om dette, vil blive offentliggjort på klubbers / 
DASU hjemmeside samt via Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


