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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 

individuelle kørere pr. klasse. 

Serien er åben for: 

 Klasse 2 SCX Digital GT biler  

 Klasse 3 SCX Digital Touring Car biler  

 

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

klasse.  

 

Reglerne for de deltagende biler fremgår af det af DMRU godkendte tekniske vogn 

reglement for SCX Digital Scale Racing.  

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

navnet SDSR.  

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

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

disse kan offentliggøres uden forudgående accept.  

2. Official  
 

2.1. Løbskoordinering  
Flemming Lindbaum, Aarup 

Michael Juhl, Frederikssund 

(Ledig) 

Sekretariat for SDSR: 

scxdmru@gmail.com, tlf. 30864229  

Alle henvendelser om serien bedes rettet til sekretariatet. 

2.2. Tilmelding til løb 
Tilmelding til de enkelte løb sker i henhold til skriftlig invitation for det pågældende løb. 

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

mesterskabet (DM for SCX Digital) 



 

 

Side 2 af 3 
 

3. Deltagere 

3.1. Danske og udenlandske kørere 
Serien er åben for danske og udenlandske kørere. Deltagere kan kun deltage med 1 bil i 

hver klasse i hver afdeling/løbsdag. 

Ændring af bil pr. klasse kan ske inden første heat. Senere ændringer vil ikke kunne 

tillades. Forsøg på omgåelse af denne regel medfører udelukkelse fra deltagelse i den 

pågældende afdeling. 

Vinderne af de enkelte løb/heat er den kører, der efter den fastsatte tidsgrænse, i den 

anmeldte bil og i den foreskrevne konkurrence, har kørt flest omgange. 

Tidtagningsudstyret afgør slutresultatet i hvert heat. 

3.2. Tilmelding til serien og gebyr for registrering 
Tilmelding af kørere til serien sker til sekretariatet, og tilmelding foretages af anmelderen 

eller køreren på den enkelte konkurrencebil.  

Gebyr for deltagelse i serien andrager kr. 60,- pr. kører pr. klasse pr. løbsdag. 

Tilmelding til mesterskab pr. klasse gennemføres via www.DMRU.dk  

4. Pointskala 
 

Nr. 1  100 points  

Nr. 2  98 points  

Nr. 3  96 points  

Nr. 4  94 points  

Nr. 5  92 points  

Nr. 6  90 points  

Nr. 7 88 points 

Nr. 8 86 points 

Nr. 9 84 points 

Nr. 10 82 points, etc. 

 

Vinder af hver afdeling i de enkelte klasser er den kører, 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 kørere har indtjent samme antal points vinder den med flest 

førstepladser, flest andenpladser osv. Hvis der stadig er lighed deles placeringen og 

points.  

Vinderen af mesterskabet (DM) er den kører, der i de tællende løb, pr. klasse, har samlet 

flest points. Såfremt to kørere har indtjent samme antal points vinder den med flest 

førstepladser, flest andenpladser osv. Hvis der stadig er lighed deles placering og points. 

4.1.2. Smid væk  
En (1) valgfri afdeling i mesterskabet kan udelades fra at tælle med i mesterskabet pr. 

klasse. 
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Køreren meddeler til DMRU repræsentant, skriftligt og i lukket kuvert, senest inden start 

på første heat i sidste afdeling, hvilken afdeling pr. klasse som ønskes udeladt fra at blive 

medregnet i mesterskabet.  

5. Præmier 
Der uddeles præmier til kørere nr.1, 2 og 3 i hver afdeling i hver klasse.  

Der uddeles pokal til ejendom for vinderen af DM i hver klasse. 

Løbsarrangøren kan vælge at supplere med ekstra præmier efter eget valg pr. afdeling. 


