Digital Scale Racing banereglement
§1 Strømforsyning
•
•
•
•

Scalextric C7042 kontrolenhed skal benyttes
2 standard Scalextric strømforsyninger á 15 volt eller tilsvarende strømforsyning skal forsyne banen
med strøm
Strømmen skal være fordelt jævnt over hele banens længde, med Power Jumper for hver 5 meter
for at sikre ensartet strømforsyning i hele banens længde
Banebelysning, f.eks. i pit området, skal forsynes med strøm uafhængigt af banen (separat
strømforsyning)

§2 Håndspeeder
•
•

Håndspeeder kan vælges frit
Hvis håndspeeder kræver strømforsyning skal denne leveres uafhængigt af banen (separat
strømforsyning).

§3 Baner
Stk. 1 Stationære baner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kun plastskinner må anvendes
Skinner skal være 100% SSD kompatible med fuldt fungerende sporskifter
Der skal være minimum 2 spor udenfor pitten på hele banen
Banen skal være tilgængelig fra min. 3 sider, evt. vha hjælpemidler i form af tænger
Tænger skal være forsynet med blød gummi på gribeflader så biler ikke ridses eller ødelægges på
anden vis
Der skal være fri passage på ydersiden af banen på min. 60 cm på min. 3 sider
Min. banelængde 25 meter for stationære baner
Der skal være plads til 6 biler i Pit-lane samtidig
Der skal være lodret kant hele banen rundt, med højde på min. 80 mm, for at forhindre at biler
ryger på gulvet/af banen
Barrierer skal være af plastmateriale eller tilsvarende
Banen skal synes og godkendes af DMRU inden første DM løb pr. sæson
DMRU fastlægger hvem der skal udføre dette arbejde
Nærværende reglement anvendes til kontrol af baner i forb.m. godkendelse
Ingen krydsspor tilladt
Ingen skinner med indsnævring tilladt
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Stk. 2 Temporære baner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kun originale Scalextric Sport plastskinner må anvendes
Der skal være minimum 2 spor udenfor pitten på hele banen
Banen skal være tilgængelig fra min. 3 sider, evt. vha hjælpemidler i form af tænger
Tænger skal være forsynet med blød gummi på gribeflader så biler ikke ridses eller ødelægges på
anden vis
Der skal være fri passage på ydersiden af banen på min. 60 cm på min. 3 sider
Der skal være plads til 6 biler i Pit-lane samtidig
Barrierer skal være af plastmateriale eller tilsvarende
Nærværende reglement anvendes til kontrol af baner i forb.m. godkendelse
Ingen krydsspor tilladt
Ingen skinner med indsnævring tilladt

§4 Baneoverflade
•
•

Det er baneejerens ansvar at banens tilstand er i orden, renholdt og egnet til afholdelse af løb
Skiftesporsskinner må være forsynet med lys i skinnens overflade

§5 Påsætningsspor
•
•

Påsætningsspor skal være tydeligt markeret, gerne med lys
Min. 4 påsætningsspor skal være fordelt over banens samlede længde

§6 Omgangstællere og andet teknisk udstyr
•
•
•

Banens omgangstæller skal være 100% funktionsdygtig
PC Lap Counter skal tydeligt vise placering, afstand, omgangstid, antal pitstop, tankindhold
Tydelige skærme med frit udsyn for alle kørere

§7 Optagelse af baner
Godkendte baner til Danmarksmesterskab skal registreres og godkendes af DMRU på den årlige
delegeretforsamling i november.
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Bilag 1 –Digital baner i Danmark
•

•
•

Sjælland
o Sorø Slot Car Club
o Korsør Scalextric Race Klub
o Minirace Niløse
o Meterrace i Skovlunde
o Herlev Miniracing Club
o Amager Minirace
o SCX Avedøre
Fyn
o Højfyns Mini Race Club (HMRC), Skalbjerg
Jylland
o Ulfborg Minirace Club

Se yderligere på www.DMRU.dk

Side 3 af 3

