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HUSK NU TILMELDING TIL 1. afdeling 

Fortolkningsbidrag om beregning af strafpoint 
I forlængelse af årets første løb arrangeret af DHMC har vi i Vejsportsudvalget modtaget  
henvendelser omkring beregningen af strafpoint i Touringklassen og Begynderklassen.  
Spørgsmålet drejer sig om de to klasser fortsat har en  straffri bundgrænse eller om  
strafpointberegningen starter allerede ved første afvigelse på 0,1 sekund i forhold til ideal tiden. 
Hovedbestemmelsen for tidtagningen på sekundetaper fremgår i reglementet for 2019 af punkt 
4.407.E, hvor der står anført følgende: "Tidtagningen ved hemmelige tidskontroller foregår i  
minutter og sekunder ved manuelle kontroller og i minutter, sekunder og 1/10 sekunder ved 
elektroniske kontroller." Denne bestemmelse omfatter alle klasser lige fra Ekspertklassen til  
Begynderklassen, og det følger implicit heraf, at alle klasser med virkning for 2019 er overgået til 
tidtagning i 1/10 sekunder ved de elektroniske tidskontroller. 
Reglerne for omregning af afvigelserne til strafpoint fremgår af bestemmelsen i reglementet for 
2019 under punkt 4.422.D som har følgende indhold: 

 
For sen og for tidlig ankomst til HTK på S-etaper 0,1 point pr. 1/10 sekund - max 10 point - 
(gælder for Ekspertklassen) og max. 25 point pr. sekundetape  
 
For sen og for tidlig ankomst til HTK på S-etaper  0,1 point pr. 1/10 sekund - max 10 point - 
(gælder for Sportsklassen) og max. 25 point pr. sekundetape  
 
For sen og for tidlig ankomst til HTK på S-etaper  1,0 point pr. 2,0 sekund - max 10 point - 
(gælder for Touringklassen) og max. 25 point pr. sekundetape  
 
For sen og for tidlig ankomst til HTK på S-etaper  1,0 point pr. 30,0 sekund - max 10 point - 
(gælder for Begynderklassen) og max. 25 point pr. sekundetape  
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I et forsøg på at forenkle beregningen af strafpoint og sikre, at det fortsat er muligt at adskille 
deltagerne i især Touringklassen, besluttede Vejsportsudvalget ved udarbejdelse af reglementet 
for 2019 at fjerne den straffri bundgrænse, og i øvrigt opretholde det samme  niveau for tildeling 
af strafpoint, forstået på den måde, at deltagere i Touringklassen vil få en straf på 0,05 strafpoint 
for hver afvigelse i forhold til ideal tiden på 1/10 sekund.  
Lad os illustrere dette med nogle eksempler. Kommer en deltager eksempelvis 2,0 sekunder for 
sent/tidlig til en hemmelig tidskontrol vil det, som hidtil, give 1,0 strafpoint. Tilsvarende vil en  
afvigelse på eksempelvis 3,8 sekunder give 1,9 strafpoint (mod hidtil 1,0 strafpoint), og en  
afvigelse på 0,5 sekunder give 0,25 strafpoint (mod hidtil 0,0 strafpoint). 
I overvejelserne om fjernelse af den straffri bundgrænse har også indgået følgende tungtvejende 
eksempel. En deltager i Touringklassen har ved passage af 10 hemmelige tidskontroller haft en 
afvigelse på 1,8 sekund ved hver hemmelig tidskontrol, svarende til en samlet afvigelse på 18,0 
sekunder, hvilket efter det tidligere reglement gav 0,0 strafpoint og efter reglementet for 2019 vil 
give 9,0 strafpoint. En anden deltager i klassen har ved de samme tidskontroller 9 gange en  
afvigelse på 0,5 sekund ved hver hemmelig tidskontrol, og 1 gang en afvigelse på 2,1 sekund, 
svarende til samlet afvigelse 6,6 sekunder, hvilket efter det tidligere reglement gav 1,0 strafpoint 
og efter reglementet for 2019 vil give 3,3 strafpoint. Det er Vejsportsudvalgets opfattelse, at de 
nye bestemmelser ud fra et sportsligt synspunkt giver den "rigtige" vinder. 
Efter en nærmere gennemgang af formuleringerne i reglementet for 2019 er det  
Vejsportsudvalgets vurdering, at der er behov for en uddybning af bestemmelserne i  
reglementets punkt 4.422.D. For at sikre at bestemmelsen er entydig for alle deltagere og løbsle-
delser skal vi derfor supplere teksten i reglementet med følgende fortolkningsbidrag: 
 
For sen og for tidlig ankomst til HTK på S-etaper  0,05 point pr. 0,1 sekund - max 10 point -       
(gælder for Touringklassen)  og max. 25 point pr. sekundetape  
For sen og for tidlig ankomst til HTK på S-etaper  0,0033 point pr. 0,1 sekund - max 10 point - 
(gælder for Begynderklassen) og max. 25 point pr. sekundetape  
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Det nye tidtagningssystem - beregnede tider 
Som bekendt har vi i løbet af sæsonen 2018 indsamlet en række erfaringer med det elektroniske 
tidtagningssystem. I den forbindelse vil vi gerne endnu en gang række en stor tak til løbsledelsen 
for løbene i 2018 og deltagerne i løbene i sæson 2018 for de konstruktive bidrag, som vi løbende 
har modtaget herom. I vejsportsudvalget er vi nu meget fortrøstningsfulde med det nye system 
og finder, at det nye system vil blive til stor glæde for både deltagere og løbsledelser i sæsonen 
2019. 
Det kan dog ikke udelukkes, at der under de enkelte løb i 2019 kan opstå enkelte tilfælde, hvor 
teknikken af den ene eller anden grund svigter. Eksempelvis ved at en enkelt deltager ikke er  
blevet registreret ved passage af en enkelt hemmelig tidskontrol.  
For at sikre en sportslig korrekt afvikling af løbene har vi derfor fra udvalgets side henstillet til 
løbsledelsen for sæsonens 6 afdelinger af FDM DASU CLASSIC, at de udviser sportslig konduite 
ved resultatberegningen i de tilfælde hvor det kan godtgøres, at deltagerne må have passeret 
den pågældende tidskontrol. Vi har henstillet, at den manglende tid erstattes af en kalkuleret tid 
beregnet, efter løbsledelsens skøn, på grundlag af holdets gennemsnitlige afvigelse ved en eller 
to hemmelige tidskontroller henholdsvis før og efter den pågældende tidskontrol. Vi håber, at I 
som deltagere har forståelse herfor, og ligeledes udviser den nødvendige sportslige konduite. 
 

 

 

 

 

1. afdeling af FDM DASU CLASSIC 
Vi står nu på tærsklen til at indlede sæson 2019 af FDM DASU CLASSIC, hvor 1. afdeling af tur-
neringen arrangeres af Motor Klubben Centrum lørdag den 13. april. Tillægsreglerne til Hindsgaul 
Classic er vedhæftet mailen med dette nyhedsbrev. Der er allerede nu indløbet pænt med tilmel-
dinger, men der er stadig masser af plads på deltagerlisten. Men det er ved at være sidste frist 
for tilmelding, idet anmeldelsesfristen udløber mandag aften den 8. april 2019.  

Så skynd jer nu og få jer meldt til på www.knagen.dk 
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Classic Day 
14. april 2019 

 
Husk at fortælle venner, naboer og familie m.m. om  

Classic Day, så vi får fulde huse den 14. april. 
 

Med sportslig hilsen 
Vejsportsudvalget 


