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DS3 Cup 
SPORTSLIGT REGLEMENT 

 

1  GENERELT 

1.1  TITEL SAMT JURISDIKTION 

Seriens navn er “DS3 Cup” (DS3) og tilrettelægges af promotoren. 

Serien er udskrevet af promotor som en cup. 

 

1.2  MESTERSKABET, BILER OG KØRERE 

DS3 er en åben national serie for serienære standardvogne af modellen Citroën DS3 

150 THP, 155 THP samt 165 THP. 

 

1.3  REGISTRERING / TILMELDING 

Tilmelding til serien sker hos promotor via ds3racing.dk eller på 

mkj@insightracing.dk. Ved tilmelding accepterer kørerne samtidig de af promotoren 

udgivne kommercielle betingelser for klassen om sponsor, reklame m.v. 

Hankook logo på kørerens køredragt samt klistermærker på bilen skal monteres 

efter leverandørens forskrifter. 

 

Tilmeldingsgebyr for serien er på 15.000,- kr. ekskl. moms og er bindende 

tilmelding til at deltage i hele serien (1. gangs gæstekøre kr. 2.500,- ekskl. Moms 

for en løbsweekend). Tilmelding giver adgang til klassens fordele, såsom gratis 

tilmelding, gratis telt og sponsorprodukter.  

 

Startnumre administreres af promotor. 

 

2 POINT OG PRÆMIERING 

2.1  GENERELT 

 Serien afvikles med minimum 6 arrangementer. 

 

2.2  PRÆMIERING  

Præmier til 1., 2. og 3. i hvert heat uddeles af løbsarrangør. 

 

Der vil være præmier til de 5 bedst placerede generelt som leveres af promotoren. 

 

Der vil i 2020 være et separat mesterskab for kørere over 40 år – dette vil ligeledes 

blive præmieret med de 3 bedste generelt i mesterskabet.  

Der vil være U21-mesterskab, og her præmieres vinderen i det generelle 

mesterskab. 

 

2.3 POINT 

Følgende pointskala benyttes: 25-20-17-15-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1  

 

I mesterskabsslutstillingen skal en deltagers to dårligste resultater fjernes. Man kan 

kun fjerne resultater, hvis man har stået på startopstillingen. Afdelinger hvorfra en 

kører er blevet udelukket, kan ikke fjernes. 

 

3 AFVIKLING 

3.1  TRÆNING 

 Minimum 1 træning af minimum 20 minutter. 
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3.2  TIDTAGNING & STARTOPSTILLING 

Tidtagning af minimum 20 minutter. 

 

Deltagerens hurtigste tid i tidtagning danner grundlag for startopstillingen til heat 1. 

 

Deltagerens resultat i heat 1 danner grundlag for startopstillingen til heat 2. Her 

vendes de 6 første, således vinderen af heat 1 starter nummer 6. 

 

3.3 HEAT 

2 heat af minimum 15 minutter + 1 omgang. 

 

3.4  START 

Der er stående start til alle heat. 
 

3.5  UNDTAGELSER 

Der kan være ændringer i afviklingsformen til de enkelte heat, men dette vil fremgå 

af slutinstruktion. 


