DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

Banesport - cirkulære

BANESPORTENS CIRKULÆRE LICENSER
Nationale licenser
Ungdomslicenser, grundlicens (U-FR) og U-B, udstedes til kørere under 18 og ombyttes til
grundlicens (FR) og B den første sæson efter køreren er fyldt 18 år.

Grundlicens (U-FR)
Folkerace og
crosskart
Grundlicens (FR)
Folkerace og
crosskart

U-B

B
Safety Car licens

Krav til udstedelse
Deltage i klubkursus1 samt bestå teoretisk
FR-prøve eller inden for de sidste 5 år have
haft en af banesportens øvrige licenser.
Folkerace: Skal fylde 14 år i kalenderåret.
Crosskart: Skal fylde 6 år i kalenderåret.
Deltage i klubkursus1 samt bestå teoretisk
FR-prøve eller inden for de sidste 5 år have
haft en af banesportens øvrige licenser.
Skal være fyldt 17 år.

Krav til fornyelse

Krav til udstedelse
Bestået baneprøve på racerskole. Optagelse
på racerskole kan ske hvis køreren fylder 14
år det år, racerskolen afholdes og
racerskolen afvikles med godkendt
banedommer under hele den praktiske del
af racerskolen, og vurderer om deltageren
er egnet til at kunne komme til prøve.
Denne ekstra udgift til dommer afregnes af
arrangøren af racerskolen. Afgiften kan ses i
adm. cirkulære H1.
Kan udstedes fra det år, man fylder 14 år
Bestået baneprøve på racerskole
Skal være fyldt 18 år.
Erfaren kører. Godkendes efter ansøgning til
BU. Skal være fyldt 18 år.

Krav til fornyelse

Gennemført mindst én
konkurrence inden for de
seneste 5 år.
Resultatliste kan kræves.

Gennemført mindst én
national konkurrence
eller bestået racerskole
inden for de seneste 5 år.
Resultatliste kan kræves.

1

Afholdelse af klubkursus: En klub der ønsker at afholde et FR-licenskursus skal efter kursets afholdelse, fremsende
udfyldt kursusindberetning til ana@dasu.dk
Kravet til underviser er min. OF-532+, samt overværelse af en OF-512, 513 eller 514 løbsleder.
Kursusmateriale udarbejdet af BU skal anvendes. Kursusmaterialet vil blive sendt ud til klubberne på mail, inden
sæsonstart

Udstedelse af licens indenfor en periode på 5 år
B/U-B-licens kan erhverves, hvis man inden for de seneste 5 år med en grundlicens til crosskart/
folkerace eller karting senior-/juniorlicens har gennemført 5 konkurrencer, hvoraf mindst to
nationale konkurrencer, i crosskart, folkerace eller karting. Der skal aflægges teoretisk B-prøve
som E-learning.
Bestået baneprøve på racerskole er gyldig i fem år.
Udstedelse af licens efter en periode på mere end 5 år uden licens.
Hvis man i en periode på mere end 5 år, ikke har haft en banelicens (U-B/B), skal man bestå Blicensprøven i E-learning.
Har man ikke haft en Grundlicens (U-FR/FR) skal man bestå Folkerace-licensprøven i E-learning.
Prøven skal foretages under observation af en person der er godkendt af BU.
Er det over 10 år siden man sidst har haft licens, skal man opfylde kravene for
førstegangsudstedelse af licens.
Starttilladelse i udlandet
Nationale licenser af typerne grundlicens (U-FR) og grundlicens (FR) kan bruges til nationale løb i
udlandet, såfremt man har en starttilladelse.
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FIA international licens
Deltagere skal være mindst 16 år (asfalt) / 13-17 år (offroad) og opfylde kravene for udstedelse
og fornyelse af national licens. Der kræves lægeundersøgelse til internationale licenser, der
udstedes af DASU. For kørere over 45 år kræves stresstest (hvert andet år) og anmelderlicens
(reglement 1, 12.404).
Krav for udstedelse af FIA Junior-D offroad
Udelukkende til juniorkategorier af biler som specificeret af FIA.
Autocross, fra 13 – 16 år (licensen kan udstedes fra det kalender år man fylder 13 år og inden
man fylder 16 år)
Rallycross, fra 14 år – 17 år (licens kan udstedes hvis man er fyldt 14 år inden 1. januar i
deltageråret og inden man fylder 17 år).
Der kræves tilladelse fra ansøgerens værge.
Kan udstedes, når en kører har deltaget i mindst 5 nationale konkurrencer (5 forskellige
løbsweekender), jf. 51.202, inden for 2 år, eller har haft en CIK international B-licens. Deltagelse
skal dokumenteres i form af mesterskabets slutstilling eller resultatlister. Fra og med grundlicens
UFR/FR.
Krav for udstedelse af FIA grad D
Kan udstedes når en kører har deltaget i mindst 5 nationale konkurrencer (5 forskellige
løbsweekender) inden for to år (i henhold til FIA appendix L), jf. 51.202, eller har haft en CIK
International B-licens. Deltagelse skal dokumenteres i form af mesterskabets slutstilling eller
resultatlister.
Krav for udstedelse af FIA grad C og C ”H”.
Kan udstedes når en kører har deltaget i mindst 5 nationale konkurrencer (5 forskellige
løbsweekender) inden for to år (i henhold til FIA appendix L), jf. 51.202, eller har haft en CIK
International B-licens. Deltagelse skal dokumenteres i form af mesterskabets slutstilling eller
resultatlister. Skal have højeste nationale licens eller have haft international licens grad D, i
henhold til FIA appendix L.
Krav for udstedelse af FIA grad B
a) Kan udstedes, når en kører, der er over 18 år, har deltaget i mindst 10 nationale eller
internationale konkurrencer (10 forskellige løbsweekender) inden for 24 måneder.
Eller
b) Kan udstedes, når køreren har en FIA grad C-licens og har deltaget i mindst 7 nationale
mesterskabskonkurrencer eller internationale konkurrencer (7 forskellige løbsweekender).
Eller
c) Kan udstedes, hvis deltageren har opnået en top 3-placering i et CIK-verdensmesterskab
eller World Cup.
Der dispenseres ikke for kravene til international licens.
De komplette bestemmelser for international licens kan findes i FIA International Sporting Code
Appendix L.
Licenskrav, test og træning(-sløb)
TEST/TRÆNING UDEN SAMLEDE STARTER
Kræver mindst endagslicens. Inden kørsel på banen påbegyndes, skal endagslicenshavere
instrueres i flagenes betydning. Fuld sikkerhedsmæssig udrustning skal anvendes.
TRÆNING/TRÆNINGSLØB MED SAMLEDE STARTER
Samme krav som test/træning uden samlede starter med følgende tilføjelse: Når der køres med
samlet start, skal endagslicenshavere starte samlet i en klasse for sig selv.
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Licenskrav, offroad
Folkerace
Crosskart
Formula Offroad
Rallycross
Alderskrav, offroad
Folkerace
Folkerace junior
Crosskart Mini
Crosskart 85cc
Crosskart 125cc
Crosskart 250cc
Crosskart 450cc
Crosskart 650cc
Crosskart Xtreme
Rallycross 0-1600
Rallycross National og
Super 1600
Super 2000
Supernational
Supercars
Formula Offroad
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Kræver mindst grundlicens med printet diplom eller følgende
påtrykt: grundlicens (UFR) eller grundlicens (FR)
B-licens (U-B)
Skal fylde
Skal fylde
Skal fylde
år.
Skal fylde
år.
Skal fylde
16 år.
Skal fylde

14 år i kalenderåret.
14 år i kalenderåret. Må ikke være fyldt 17 år.
6 år i kalenderåret. Indtil og med det år man fylder 11
9 år i kalenderåret. Indtil og med det år man fylder 13
12 år i kalenderåret. Indtil og med det år man fylder
15 år i kalenderåret.

Skal fylde 16 år i kalenderåret.
Skal være fyldt 14 år.
Skal fylde 15 år i kalenderåret.
Skal fylde 16 år i kalenderåret.
Skal være fyldt 16 år.
Skal være fyldt 18 år.

Licenskrav, asfalt
Alle kørere skal mindst have B-licens (U-B)
Alderskrav, asfalt
Aquila Synergy Cup
Formel 4
Formel 5
1600 Challenge
DEC 1
DS3 Cup
Super Seven Racing
Øvrige
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Skal fylde 14 i kalenderåret
Skal være fyldt 14 år.

Skal fylde 15 år i kalenderåret.
Skal være fyldt 16 år.
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