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Vestsjællandsmesterskabets
turneringsregler:

Der udskrives VM mesterskab
i følgende klasser:

Den enkelte løbsleder bestemmer om der skal uddeles præmier i de
enkelte løb, da turneringen køres som træningsturnering.
Ideen er at der køres 3 x 3 prøver eller 4 x 2 prøver så omkostningerne
holdes nede, men det er den enkelte klub der suverænt bestemmer
antallet af hastighedsprøverne.
Vestsjællandsmesterskabet køres som åbent klubrallymesterskab over
6 afdelinger med 2 løb i hver klub. Alle løb tæller til mesterskabet og
der deles point ud efter skalaen 20-15-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2Man skal have deltaget i mindst tre af løbene for at komme i betragtning af pointene.
Ved point lighed flest 1 pladser, 2 pladser, 3 pladser osv.
Kan dette ikke skille 2 deltagere er det hurtigste tid på første prøve i
første lløb som begge deltagere hat deltaget i.
Kan dette heller ikke skille kørerne er det den deltager der har deltaget først på sæsonen.
I 2011 indstiftes en vandrepokal som vindes af den deltager der har
flest mesterskabspoint når sæsonen er slut uanset klasse. Ved pointlighed går titlen til laveste ccm.
Kun medlemmer i KOMO, SAS og HAMO kan opnå point i mesterskabet og point følger førstekøreren.
Andenkøren er fri, dog kræves mindst endags licens.
Vestsjællandsmesterskabet køres som en åben turnering, men den
enkelte løbsledelse kan indsætte et max. deltager antal og medlemmer af KOMO, SAS og HAMO har fortrinsret som deltagere.
Max deltagerantal må aldrig være sat så lavt at et hold fra en af de
3 klubber nægtes start hvis max deltagerantal overskrides.

KR1 "Gadebil" - for begyndere,
Grundlicens/C1-licens i max 2 år - frie dæk
KR2 "Standardbil" jf. positivliste - alle licenser - frie dæk
KR3 "Rallybil" jf. positivliste - alle licenser - 0-1600 ccm
- frie dæk
KR4 "Rallybil" jf. positivliste - alle licenser - over 1601 ccm
- frie dæk
Ovenfor anførte positivliste forefindes i
"tekniske regler for klubrallybiler" på: www.dasu.dk

Startgebyr er igen
sat til 250,- pr. vogn

Dog ikke HAMOs løb den 19. april og den 25. oktober,
da de er tællende til Sjællandsmesterskabet (SM).

Løbskalender:

Søndag den 15. marts KOMO
Søndag den 19. april HAMO tæller til SM
Lørdag den 4. Juli DRC/SAS
Lørdag den 8. august HAMO
Søndag den 6. September KOMO
Søndag den 25. oktober HAMO.
Odsherred Bilcenter Løbet. Finale-løbet i Sjællandsmesterskabet
og finalen i Vestsjællandsmesterskabet.

Odinsvej 15 - 4200 Slagelse - Tlf. 58 50 26 26 - Fax 58 50 24 10
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 07.30-17.00
Lørdag kl. 09.00-12.00

