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Special Saloon Car
SPORTSLIGT REGLEMENT

1.

GENERELT

1.1

TITEL SAMT JURISDIKTION
Seriens navn er “Special Saloon Car” (SSC) og tilrettelægges af SSC
kørerforeningen, normalt repræsenteret af klasserepræsentanten.
Serien er udskrevet af DASU som et DASU-mesterskab.

1.2

MESTERSKABET, BILER OG KØRERE
SSC er en åben national serie for GT og standardvogne samt specialbyggede
prototyper med og uden trykladning.

1.3

REGISTRERING / TILMELDING
Tilmelding til serien sker hos kørerforeningen via specialsalooncar.dk inden 1. marts
og andrager 3000,- kr. Ved indbetaling efter denne frist, er kontingentet 3500,- kr.
Der tillades gæstekørere. Gæstekørere betaler kr. 800,- pr. løb til SSC’s
kørerforening, til dækning af foreningens udgifter.
Ved for mange tilmeldte i forhold til banecertifikat, har tidligere SSC-kørere
førsteretten til tilmelding. Derefter er det indskrevne inden 1. marts. Og til sidst
gæstekørere.
Startnumre administreres af kørerforeningen efter nedenstående skema.
Klasse

Baggrund på nummerplade

Super Touring

Orange

GT-B

Blå

Extreme

Rød

Størrelsen på baggrunden på siderne af bilerne er mindst 25x25 cm.
2.

POINT OG PRÆMIERING

2.1

GENERELT
Serien afvikles med maksimalt 7 arrangementer

2.2

PRÆMIERING
Præmier udleveres af løbsarrangør.
Der vil være præmier til de 3 bedst placerede generelt efter hvert heat.
Præmiering af divisionerne varetages af klassen.
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POINT
Ved 6 løbsweekender må man trække 3 heat fra. Dog ikke heat, hvor man er blevet
udelukket, ej heller heat i finaleweekenden.
Gæstekørere optjener ikke point. Man er gæstekører, hvis man ikke har indskrevet
sig i klassen inden anden afdeling.
Pointskala efter reglement 5, dog med tillægspoint:
1 point for hurtigste tid i tidtagning.
1 point for hurtigste omgang i heat 1, 2 og 3

3.

AFVIKLING

3.1

TRÆNING
Minimum 1 træning af minimum 20 minutter.

3.2

TIDTAGNING & STARTOPSTILLING
Tidtagning af minimum 20 minutter.
Deltagerens hurtigste tid i tidtagning danner grundlag for startopstillingen til heat 1.
Deltagerens hurtigste tid i heat 1 danner grundlag for startopstillingen til heat 2.
Deltagerens hurtigste tid i heat 2 danner grundlag for startopstillingen til heat 3.

3.3

LØB
3 heat af minimum 15 minutter + 1 omgang.

3.4

START
Der startes med rullestart til alle heat.

3.5

UNDTAGELSER
Der kan til stævner i udlandet, stævner tællende til andre mesterskaber og til GP DK
være ændringer i afviklingsformen.
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