
Løbsreglement for SMRK Open 

GT 24/Scaleauto 24. 2018 
 

1. Løbsdage som følger: Første torsdag i måned, falder disse på en helligdag køres efterfølgende 
torsdag 
 

2. Cirka tider for KM aften.  
18.30-19.50 fri træning. 
19.50-20.00 TK  
20.00-20.30 kval, 1 min i valgfrit spor (P1 starter i spor 1 osv). 
20.30-22.00 en gennemkørsel, stint tid tilpasses antal kørere. 
 

3. For ikke at trække vores aftener for meget, er det aftalt, at benytte Round Robin. Antal kørere 
kontra heat: Under 10 kørere: 2 heats. 11-15 kørere: 3 heats. 16-20 kørere 4 heats.  

 
4. Ender to kørere i samme zone gives f.eks. en delt 3 plads, køreren efter placeres som nr. 5 osv. 

 
5. TK foregår før løbsstart, hvor frihøjde, bredde og udseende mm. undersøges. Hvis en bil ikke 

godkendes, får ejeren mulighed for at rette fejlene og derefter indlevere bilen til endnu et TK. 
Hvis der under et løb er mistanke om fejl ved en bil, kan denne kaldes til TK umiddelbart efter 
løbet. Hvis bilen ikke godkendes her, bliver den diskvalificeret og kørerens resultat annulleres.  

  
6. Det er tilladt at reparere bil i køretid. Der må kun repareres ved sporskifte, track calls o. lign. 

hvis reparationen er påbegyndt i køretiden. Ved sporskifte er det tilladt at rense dæk med 
klubbens tape og rette braids. Det er ikke tilladt at bytte bil i et løb.  
 

7. På dage med KM trænes der primært med de biler, der skal køres KM med, inden løb. Efter KM 
er der fri træning. 
 

8. I 24 GT/Scaleauto 24 afvikles løb i månederne: Jan, Feb., Mar, Apr., Maj, Jun, Sep., Okt., Nov. 
og Dec.  
 

9. Der afvikles i alt 10 afd.  7 afd. er tællende til mesterskabet. Kan en afd ikke afvikles tælles en 
mindre med.  
 

10. Pointskala – 25, 22, 20, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 osv.  
 

11. Er der ved sæson afslutning point lighed, er det sidst kørte afd der afgør placering. 
 

12. Gt 24 og Scaleauto 24 kører i samme løb, men tæller til eget mesterskab. Køres blandede heat 
anvendes adapter til 24 Gt (forefindes hos Smrk). 
 

13. Juniorkørere (under 18) kører med i det ordinære KM og optjener point på lige fod med 
seniorkørerne. Herudover klassificeres juniorkørerne i deres eget mesterskab på baggrund af 
optjente point. Et juniormesterskab gennemføres kun hvis der er 3 eller flere kørere der alle har 
kørt minimum 7 afdelinger af KM. 
 

14. Ved sæsonafslutning kåres deltagerne i klassen, både seniorerne og juniorerne. Top tre i det 
ordinære KM får skilte til kasserne. Juniorerne får derudover et diplom og en lille gave. 
 

15. Smrk Gt 24/Scaleauto 24 open er åben for alle miniracere, ikke Smrk medlemmer betaler 5 kr. i 
deltagergebyret pr afd. 

 
 


