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Bulletin Nr. 1 – 28. April 2021 
 
Følgende reglements punkt ændres 

1.4 Generelle bestemmelser 
Til det generelle mesterskab kan bilen deles mellem en Pro og en AM kører. Bilen 
kan også køres af en enkelt eller to Pro kørere, disse vil dog være omfattet af ”pro” 
succesballast, se punkt 4. 
 
Til AMmesterskabet skal bilen deles mellem to AM kører. 
 
Til AM mesterskabet kan bilen deles mellem to AM kører 
 
Hvis bilen deles af to kørere, skal hver kører deltage i en tidtagning, samt 2 heats, 
således at heat 1 & 2 heats deles med et heat til hver kørerne og heat 3 & 4 deles 
med et heat til hver kører. Det skal meddeles promotoren hvilken kører der deltager 
i henholdsvis tidtagning og heats senest 60 minutter inden planlagt start. Alle 
deltagere skal tillade at der monteres et Tv-kamera i bilen hvis Padborg Park I/S 
bestemmer dette. Vægten for dette udstyr (max. 5 kg.) kan medregnes i eventuelt 
optjent succesballast. Såfremt en anmeldelse skal ændres i form af udskiftning af 
kører eller racer, skal dette skriftligt meddeles til Padborg Park I/S samt 
løbsledelsen, senest 60 min. Før løbets teknisk kontrol begynder. 
 

2.4 Mesterskaber 
Der uddeles point i tre grupper.  
Generelt (DIF Mesterskab) 
Amatør (AM) 
Team mesterskab 
 
Alle kører deltager i Team mesterskabet 
AM kører deltager i både ”Generelt” mesterskabet og ”Amatør (AM) mesterskabet. 
Pro/Pro samt Pro/Am deltager kun med om ”Generelt” mesterskabet 
 
Ved sæsonstart meddeler kørerne, hvilken gruppe de ønsker at køre i og dette 
godkendes af et udvalg nedsat af promotoren. 
 
Til teammesterskab kan der til hvert team anmeldes op til to biler og fire køre, disse 
kørere skal anmeldes til promotor og dette skal gøre senest ved teknisk kontrols 
lukning til første afdeling. Ændringer skal meldes senest ved teknisk kontrols lukning 
til det pågældende arrangement. Teamets pointscore består af de enkelte biler(s) 
pointscore. Gæstekører tjener fulde point til team mesterskabet. 
 
Hvis en bil er delt mellem 2 kørere, optjener kørerne point til hinanden, således at 
begge kørere vil optjene samme antal point på en weekend.   

 


