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SCX Digital Scale Racing sportsreglement v3 

1. Titel  

1.1. Seriens/klassens navn  
Seriens navn er SCX Digital Scale Racing (SDSR) og tilrettelægges af promotor Dansk 

Mini Racing Union (DMRU). 

1.2. Mesterskaber  
Serien afvikles som et åbent dansk mesterskab, og der kåres en samlet vinder for teams. 

Serien er åben for: 

 Klasse 1 SCX Digital LMP biler  

 Klasse 2 SCX Digital GT biler  

 Klasse 3 SCX Digital Touring Car biler  

Alle klasser i henhold til gældende SDSR vognreglement.  

 

Klasserne kan frit blandes pr. afdeling og heat. Der skal dog mindst være 2 biler pr. 

klasse.  

 

Reglerne for de i SDSR deltagende biler fremgår i øvrigt af det udarbejdede og af DMRU 

godkendte tekniske reglement. Klassens promotor kan dog afvise bestemte biltyper eller 

ændre den magnetiske downforce udover de grænser, der er beskrevet i det tekniske 

reglement, hvis bilerne af konkurrence- og sikkerhedsmæssige årsager ikke passer ind i 

løbene/klasserne. Ændring af magnetisk downforce kan ske forud for sæsonen eller indtil 

3. løb i serien.  

1.3. Navnerettigheder  
DMRU har som promotor alle rettigheder til navnet SCX Digital Scale Racing (SDSR) 

(SDSR) og til navnet SDSR.  

Når man tilmelder sig SDSR-serien, accepterer man samtidig, at alle filmoptagelser samt 

fotos frit kan benyttes af DMRU og mesterskabets hoved- eller klassesponsorer.  

2. Official  
 

2.1. Løbskoordinering  
Henrik Stoltze Jepsen, Silkeborg 

Flemming Lindbaum, Aarup 

Michael Juhl, Frederikssund 

2.2. Sekretariat 
Sekretariat for SDSR: 

scxdmru@gmail.com, tlf. 30864229  

Alle henvendelser om serien bedes rettet til sekretariatet. 
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2.3. Tilmelding til løb 
Tilmelding til de enkelte løb sker i henhold til tillægsregler for det pågældende løb. 

Det står de enkelte klubber frit for at afvikle egne løb ud over mesterskabet. 

Det står klubberne frit for at anvende DMRU SDSR reglement til klubløb. 

2.4. Officiel repræsentation 
Der skal altid være en DMRU SCX Digital repræsentant tilstede under afvikling af løb 

3. Deltagere 

3.1. Danske og udenlandske kørere 
Serien er åben for danske og udenlandske kørere. Et hold i SDSR består af mindst to og 

højst tre kørere. Deltagere kan kun deltage på ét hold i hver afdeling/løbsdag. 

Ændring af kørere på et hold kan ske inden første tidtagning. Senere ændringer vil ikke 

kunne tillades og et hold, der af den grund ikke kan mønstre 2 kørere i konkurrencen, 

udelukkes fra deltagelse i den pågældende afdeling. 

Vinderne af de enkelte løb er det hold af to eller tre kørere, der i den anmeldte bil og i 

den foreskrevne konkurrence har kørt flest omgange.  

Den enkelte kører må maksimalt køre 2/3 af hvert heat. 

3.2. Underinddeling af klassen(divisioner) 
Såfremt mere end 6 hold tilmelder sig til en af klasserne, og er af samme kategori eller 

gruppe eller nationalitet, kan der udskrives en særlig division for disse med særskilt 

præmiering. 

3.3. Tilmelding til serien og gebyr for registrering 
Tilmelding af hold til serien sker til sekretariatet, og tilmelding foretages af anmelderen 

eller førstekøreren på den enkelte konkurrencebil. Anmeldelsen behøver ikke at angive 

øvrige kørere i de enkelte afdelinger. 

Tilmelding skal indeholde en detaljeret beskrivelse af den tilmeldte bil pr. klasse, 

suppleret med vellignende foto/tegning i farver. 

Gebyr for deltagelse i serien andrager kr. 400,- pr. team. For deltagelse i enkelte 

løbsdage er tilmeldingsgebyret kr. 100,- pr. team pr. klasse pr. løbsdag. 

Blanket for tilmelding til serien rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.  

3.4. Klassesponsorer  
Klassesponsorer meddeles af promotor DMRU senest en måned før første afdeling 

afvikles.  

DMRU disponerer til eventuelle klassesponsorer over følgende flader på bilen:  

Øverste 1 cm af forruden (gælder ikke for åbne biler)  

Forreste plade hvor den originale registreringsnummerplade normalt er placeret  

Areal til startnumre på 1 x 1 cm. Placering af startnumre i henhold til reglement.  
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3.5. Frikøb for klassesponsorer  
Såfremt et hold ønsker at frikøbe sig for klassesponsorer, kan det ske mod betaling af kr. 

200,- pr. løbsdag.  

4. Løbsserie og mesterskabsbestemmelser  
SDSR kører som danske løb eventuelt med udenlandsk deltagelse.  

4.1. Points  
 

4.1.1. Pointskala  
Nr. 1  12 points  

Nr. 2  10 points  

Nr. 3  8 points  

Nr. 4  6 points  

Nr. 5  4 points  

Nr. 6  2 points  

 

Vinder af SDSR Cup i de enkelte klasser er det team, der i de tællende løb har indtjent 

flest mesterskabspoints, nr. 2 er den, der har indtjent næst flest points, o.s.v. Såfremt 

én eller flere teams har indtjent samme antal points vinder den med flest førstepladser, 

andenpladser osv..  

Vinderen af SDSR mesterskab er det hold, der i de tællende løb, uanset klasse, har kørt 

fleste omgange. Såfremt to hold har har indtjent samme antal points vinder den med 

flest førstepladser, andenpladser osv.. 

4.1.2. Smid væk  
En afdeling pr. landsdel er tællende (Jylland, Fyn og Sjælland). 

Teamet meddeler sekretariatet senest inden sidste afdeling hvilke afdelinger pr. klasse 

som ønskes udelukket fra at blive medregnet i mesterskabet.  

5. Præmier 

5.1. Særlige klassepræmier/divisioner 
Præmier til kørere nr.1, 2 og 3 i hver afdeling i de fire SDSR-klasser udsættes af 

løbsarrangøren.  

Præmier til nr.1, 2 og 3 i eventuelle divisioner jf. punkt 3.2 i hver afdeling udsættes af 

løbsarrangøren.  

Præmier til nr.1, 2 og 3 i SDSR mesterskabet i den enkelte afdeling udsættes af 

løbsarrangøren.  

Præmier til nr.1, 2 og 3 i SDSR mesterskabet udsættes af promotoren.  

5.2. Pengepræmier 
Oversigt over eventuelle pengepræmier fra klassesponsorer udsendes af promotoren 

senest den 1.april. 
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5.3. Fortabelse af pengepræmier 
Deltagere der overtræder nærværende reglement fortaber eventuelle indtjente 

pengepræmier. 


