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DASU rally e-sport 
Reglement 10.2 

 

10.2.1  GENERELLE BESTEMMELSER 

10.2.1.0  Generelle bestemmelser 

DASUs reglement 10 indeholder nationale sportsbestemmelser gældende for e-sport eller digital 

motorsport arrangeret af klubber under DASU. Nærværende reglement (10.2) gælder for DASUs 
serie rally e-sport, der afvikles af klubben MSB Simracing. Som official og deltager skal man også 

overholde DASUs vedtægter samt reglement 1.  
 

10.2.1.1 Krav til navn 

Det er et krav, at man tilmelder sig med sit fulde navn, tilsvarende Steam-navn ved tilmelding 

(via tilmeldingsformular). 
 

10.2.1.2 Regler om brug af chat og lignende 

Usportslig optræden, flaming og svigagtig adfærd vil blive straffet.  
 

10.2.3 STRAFFE 

10.2.3.1 Strafbestemmelser 

Enhver der overtræder reglementet, evt. tillægsregler eller ikke følger løbsledelsens evt. 
anvisninger kan straffes. Flere strafmidler kan tages i brug samtidig. Der kan straffes for snyd, 

usportslig optræden, flaming eller svigagtig adfærd. Flaming er fjendtlig, grov eller fornærmende 

omtale af en konkurrent.  
 

10.2.3.2 Straffe 

Udover de i reglement 1 anførte straffe, kan følgende idømmes:  
 

Tidsstraf 
Dommerne kan tildele tidstraf på 5, 10 eller 30 sekunder.  

 

Pointfratagelse 
Dommerne kan fratage point fra et enkelt løb, en enkelt afdeling eller hele løbsserien.  

 

Udelukkelse 
Dommerne kan udelukke deltageren fra et enkelt løb, en enkelt afdeling eller hele løbsserien. 

 

10.2.3.3 Strafudmåling 

Dommerne afgør ved almindeligt flertal hvad straffen skal være. Dommerne kan ikke dømme i 

situationer/protester, hvor de selv er indblandet. Afgørelsen kan ikke appelleres.  

 

10.2.3.4 Tillægsstraf 

Deltagere som gentagne gange har overtrådt reglerne vil blive overvåget og kan straffes 

yderligere.  
 

10.2.4 PROTESTER 

10.2.4.1. Nedlæggelse af protest 

Vil man klage over en episode i et løb, kan man indberette en protest via klubbens og seriens 
løbsledelse. 

 

10.2.4.2 Protestfrist 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccC3N-J5-ZhHONcsORq7fvjdJqEuIq4EW-doOymzDI9RfHaw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Protest kan indgives senest 2 timer efter målflag i pågældende løb.  

 

10.2.4.3 Protestgebyr 

Protestgebyr á 250,- skal være indbetalt, inden protest behandles, jf. administrativt cirkulære 

H4. MobilePay 29515 eller bankoverførsel til Registreringsnummer: 5032, kontonummer: 

0001240983. 

Uanset betalingsmetode skal den protesterendes DASU-id angives. 

10.2.5 OFFICIALS 

Løbet styres af løbslederen, der kan udpege løbslederassistenter. Løbslederen fremgår af 

tillægsreglerne.  

10.2.6 MESTERSKAB/LØBSAFVIKLING 

10.2.6.1 Løbskalenderen 

Løbskalenderen for rally e-sport findes på dasu.dk samt hos MSB Simracing. 

 

Løbskalender (med forbehold for fejl, ændringer) 
 

Afdeling Dato Rally  Prøver 
 

1. afdeling 20. maj Rally Sweden Torsby, Vargåsen, Karlstad 

2. afdeling 3. juni Rally Japan  Shinshiro, Nagakute, Shitara 
3. afdeling 10. juni Rally Finland  Arvaja, Pihlajakoski, Harju 

4. afdeling 12. august Rally Catalunya Savallá, Querol, Barcelona 

5. afdeling 19. august Rally Croatia  Jaskovo, Rude, Konstanjeva Reverse 
 

 

10.2.6.2 Spil og racerbil 

DASU rally e-sport køres i spillet WRC 10. Bilklasse er WRC. 

 

10.2.6.3 Løbsafvikling 

Der køres fem afdelinger med tre specialprøver i hver.  

 

10.2.6.4 Tilmelding 

Tilmelding til serien sker via denne formular hos MSB Simracing, og skal senest ske forud for 
første afdeling af mesterskabet. 

 

10.2.6.6 Pointsystem i DASU rally e-sport 

Point tildeles spillets pointsystem. 

 

Alle afdelinger er tællende.  

10.2.6.7 Resultatliste 

En kører skal have gennemført løbet således at han er placeret på resultatlisten. Efter 

protesterne er behandlet vil de officielle resultatlister findes på dasu.dk. 

 

10.2.6.8 Tekniske problemer 

Hvis der opstår tekniske problemer kan løbsledelsen vælge enten at afbryde et løb, udsætte det 

eller efterfølgende annullere det. 
 

10.2.6.9 Præmiering 

 
DASU rally e-sport præmieres af DASU i samarbejde med seriens præmiesponsorer. 

 

https://www.dasu.dk/kalender/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccC3N-J5-ZhHONcsORq7fvjdJqEuIq4EW-doOymzDI9RfHaw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.facebook.com/MSBracingTeam
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Præmiesponsorer 

  

 

1. Gavekort til 4 X 30 minutters F1 Race i Racehall (1480,-) + gavekort til Rallyshop.dk (500,-) 

2. Gavekort til Rallyshop.dk (300,-) 

3. Gavekort til Rallyshop.dk (200,-) 

 

https://racehall.com/
https://www.rallyshop.dk/
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