
Løbsreglement for åbent 
Classic mesterskab SMRK 2021 

---------------------------------------------------------- 
1. Løbsdage som følger: anden mandag i hver måned, minus Juli og December. 
 

2. Start rækkefølge findes ved 1 min kval kørsel, hurtigste omgang starter i spor 1. 
 

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. Brugen af braid juice er ikke tilladt under løbet og braid må under løbet alene rettes/renses 
med fingrene. 

 
6. Dæk må under løbet alene renses med den tape der forefindes i SMRK. Bruges andre 

midler bliver man diskvalificeret. 
 
7. På sætterne må ikke reparere biler. Det er således alene køreren eller en fra holdet 

som ikke er på sætter, der må reparere på bilen. 
 

8. Såfremt man har en defekt på sin bil er det tilladt at reparere bilen i køretid, ved 
sporskifte, track calls osv.. Det er ikke tilladt at reparerer i pausen mellem 2 løb som f.eks. 
ved jule løbet, der foregår ved 2 gennemkørsler. 

 
9. Såfremt man ønsker at skiftet dæk på sin bil under løbet, foregår det i køretiden, 

herunder track calls. Det er ikke tilladt at reparerer i pausen mellem 2 løb som f.eks. ved jule 
løbet der foregår ved 2 gennemkørsler. 
 

10.Det ikke tilladt at bytte bil i et løb! 
 

11.Der gives separate point i klasse 1 og 2, og der køres om 2 mesterskaber. 
 
12.Normalt afvikles i alt 10 afd. 7 afd. er tællende til mesterskabet. For 2021/2022 tæller 9 

afdelinger ud af 14. 
 

13. Er der ved sæson afslutning point lighed, tælles en afd. mere med, er der stadig point 
lighed, tæller alle afd. med. Er der stadig point lighed, gælder flest første, anden, tredje 
pladser osv. Ovenstående gælder kun i placering af de kørere med samme point, efter 7/10 

princippet. I det samlede regnskab tæller stadig kun 7 af 10. 
 

14.Point Scala: 25, 22, 20, 18, 17, 16 osv. 
 

15.Præmier til samlet top 3. 
 
16.Deltager gebyr 10 kr. pr. løb for ikke medlemmer af SMRK. 

17.Classic mesterskab er åbent for alle 
 

18. Alt der ikke er nævnt i ovennævnte regler er som udgangspunkt forbudt. 


