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Retningslinjer for udskrivning af mesterskaber
Sportsudvalgene fremsætter hvert år inden den 1. december forslag om i hvilke klasser,
herunder holdkonkurrencer, der i det følgende år skal afvikles DIF
Danmarksmesterskaber og DASU mesterskaber i.
På grundlag af disse indstillinger vedtager bestyrelsen, hvilke mesterskaber der skal
ansøges som DIF Danmarksmesterskaber og hvilke der skal afvikles som DASU
mesterskaber
Bestemmelser for mesterskabsløb udarbejdes af sportsudvalgene og indarbejdes
eventuelt i disses reglementer.
Sportsudvalgene udvælger blandt de løb, der er ansøgt som mesterskabsløb, hvilke som
er tællende til DIF Danmarksmesterskaber og DASU mesterskaber
DIF DANMARKSMESTERSKABER
Kun de mesterskaber, der er godkendt af DIF, bærer status som officielle DIF
Danmarksmesterskaber.
Regler etc. vedr. DIF Danmarksmesterskaber findes i Danmarks Idrætsforbunds
”Lovregulativ VI – Fællesbestemmelser for Danmarks Idrætsforbunds
Danmarksmesterskaber”.
Danmarksmestrene modtager DIF’s mesterskabsmedalje i guld. Placeringerne to og tre
modtager henholdsvis DASU’s sølv- og bronzemedalje.
For klubhold modtager kun den vindende klub medalje med undtagelse af
holdmesterskabet i bilorientering, hvor også placeringerne to og tre modtager medaljer.
DM-vinderne får, hvis mesterskabet er endeligt afgjort, uddelt medaljerne ved sidste
afdeling af mesterskabet.
Klubben er ansvarlig for indkøb af kranse til vinderne af DIF Danmarksmesterskabet.
DASU refunderer max. kr. 1.000,- pr. krans. Der uddeles ikke kranse til vindere af
holdmesterskaber.
DANMARKSMESTERSKABER
Kun de mesterskaber, der er godkendt af DASU’s bestyrelse som sådan, bærer status
som officielle Danmarksmesterskaber.
Danmarksmestrene modtager mesterskabsmedalje i guld, placeringerne to og tre
modtager henholdsvis sølv- og bronzemedalje.
For klubhold modtager kun den vindende klub medalje, med undtagelse af
holdmesterskabet i bilorientering, hvor også placeringerne to og tre modtager medaljer.
Vinderne får, hvis mesterskabet er endeligt afgjort, uddelt medaljerne ved sidste afdeling
af mesterskabet.
Klubben er ansvarlig for indkøb af blomster til vinderne af DASU mesterskabet, dog ikke
til holdmesterskab. DASU refunderer max. kr. 350,- pr. buket.
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LANDSDELSMESTERSKABER
Landsdelsmesterskaber udskrives af sportsudvalgene.
Sportsudvalgene udvælger blandt de løb, der af klubberne er ansøgt som
landsdelsmesterskabsløb, hvilke der er pointgivende til mesterskabet.
Sportsudvalgene fastsætter reglerne for landsdelsmesterskaberne.
Sportsudvalgene fastsætter reglerne for uddeling af medaljer.
Sportsudvalgene sørger for bestilling og indkøb af medaljer
ÆNDRING OG AFLYSNING AF MESTERSKABSLØB
I tilfælde af aflysning har sportsudvalgene ret til at reducere antallet af mesterskabsløb
eller at udvælge et andet løb i stedet for det aflyste.
Sportsudvalgene kan annullere et mesterskabsløb, såfremt det konstateres, at
arrangøren på væsentlige punkter har tilsidesat reglementets bestemmelser.
Annulleres en konkurrence som mesterskabsløb, skal den pågældende klub meddele
deltagerne dette skriftligt senest 8 dage efter, at klubben har fået besked herom.
MESTERSKABSPOINT
For at opnå DIF Danmarksmesterskabspoint skal deltagerne:
• have gyldig licens,
• opfylde DIF’s DM-bestemmelser.
For at opnå øvrige mesterskabspoint skal deltagerne:
•
have gyldig licens,
•
opfylde DIF’s DM bestemmelser,
Udenlandske deltagere, der ikke er professionelle motorsportsudøvere, kan ifølge FIA’s
regler ikke opnå point i et dansk mesterskab.
Udenlandske deltagere, der ikke er professionelle motorsportsudøvere, kan ikke få titlen
danmarksmester, modtage DIF’s guldmedalje eller DASU’s guldmedalje.
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