Tillægsregler DHB 2013.

2,1

1-2 Juni 2013.
Vandel Flyveplads, Vandel Park, 7184 Vandel.

2,2

Danmarks Hurtigste Bil ( DHB )

2,3

Forlaget Benjamin, Finsensvej 6 D, 2000 Frederiksberg.

2,4

Mikael Angelin - Malmø Raceway, SRIF.

2,5

John Kristensen - eybye@skjern-net.dk

2,6

Ingen støjkrav.

2,7

Max 7,5 sek.

2,8

Start Nr. placeres på venstre dør på køretøjet, jf. det start Nr. der er udleveret af DHB.
Start Nr. udleveres ved indskrivning på dagen.
Street klassen.
Street
Max street

= Klasse 1 = start nr. 1 –199
= Klasse 2 = start nr. 200-299

Outlaw
FU
BU
FM
BM
4WD

= Klasse 3 = Start Nr. 300-399
= Klasse 4 = Start Nr. 400-499
= Klasse 5 = Start Nr. 500-599
= Klasse 6 = Start Nr. 600-699
= Klasse 7 = Start Nr. 700-799

Unlimited.
FM
BM / 4X4

= Klasse 8 = Start Nr. 800-899
= Klasse 9 = Start Nr. 900-999

Show.
Show

= Start Nr. 1000-1099.

2,9
2,9,1
402,33 meter
2,9,2
Ca. 1000 meter.
2,9,3
Der er retur vej. Følg anvisningerne fra officials.

2,9,4
Asfalt med prepperering på hele banens bredde og 402,33 meter ud fra start.
2,10

Max 250 biler, hvor af max 100 biler i Street klassen.
Max 50 biler i Show.
Tekniske defekter mm under DHB, skal deltageren udskrives / slettes af deltagerlisten i
Indskrivnings teltet.

2,11

4 hoved klasser.
1. Street klassen.
Max break out = 12,00 sek.
2. Max Street klassen
Max break out = 10,00 sek.
3. Outlaw klassen.
FU = Forhjul uden tryk ladning
BU = Baghjul uden trykladning.
FM = Forhjul med trykladning.
BM = Baghjul med trykladning
4WD = 4X4
Max break out = 8,5 sek.
4. Unlimited klassen.
FM = Forhjul med/uden trykladning.
BM = Baghjul / 4X4 med/uden trykladning.
Max break out = 7,5 sek.

2,12

Max 250 biler samlet i alle 4 hoved klasser.
Tilmelding lukker når de 250 biler opnås. Derefter laves der en venteliste.

2,13

Kvalifikations tider til finalerne foregår kun lørdag fra kl. 8,00 til 18,00
Kvalifikationen køres uden ET ( uden reaktionstid ) Tiden måles fra bilen forlader start
stregen og til den køre over mål stregen.

2,14

Finalerne starter kl. 12.00 søndag.
Kl. 11,30 er der køremøde for finale deltagerne på et udpeget aftalt sted.
Starter med navne opråb på alle finale deltagere.
Deltagere der ikke er fremmødt til mødet er diskvalificeret fra finalerne.
Først klasse finalerne og derefter Super finalen.
Hver klasse er der 8 bils stige.
Nr. 9 til og med Nr. 11 i hver klasse er reserve til finalerne. De skal deltage i køremødet for
finale deltagerne inden start på finalerne.

Max ventetid mellem deltagerens heats er 15 min. Hvis tiden overskrides er det lig med
diskvalifikation i finalerne.
Finalerne køres med ET ( Reaktions tid ) Første bil over stregen er vinderen.
Klasse finalerne afvikles først med alle kvart finaler og derefter alle semi finale og sidst alle
finaler.
Alle kvart finaler gennemføres fra klasse 1 og frem til klasse 9.
Alle semi finaler gennemføres fra klasse 1 og frem til klasse 9.
Alle finaler gennemføres fra klasse 1 og frem til klasse 9.
Super finalen






Vinderen af hver klasse, undtagen Street klassen, deltager i super finalen.
Vindertid fra hver klasse finale sætter placering i stigen i super finalen.
Hurtigste tid vælger bane
Max tid mellem deltagerens heats er 15 min.
Vinderen af finalen er vinderen af titlen DHB.

2,15

Pokaler til 1-3 placering i hver klasse, samt 1-3 placering i super finale.
10,000 kr. til vinderen af DHGB og 10,000 kr. til vinderen af DHB titlen.

2,16

Teknisk Kontrol ansvarlig er Håkan Perrson Malmø Raceway, SRIF.
Teknisk kontrol kan fortages fra fredag d. 31 Maj kl. 12,00 og indtil lørdag d. 1 Juni kl.
12,00
Teknisk kontrol.




Teknisk kontrol forgår ved deltagerens pit.
Deltageren skal have gennemlæst hele reglementet inden teknisk kontrol.
Efter afslutning af teknisk kontrol skal deltageren gå til indskrivning teltet
der er ved start området på 402m banen.

Indskrivnings teltet.







2,17

Afleverer teknisk kontrol skema.
Fremvise gyldig dokumenter efter forlangende ( Kørekort, Reg. bevis
mm.)
Indskrives til start.
Udleverer start Nr.
Udleverer trøje.
Udskrivning af deltagerlisten ved evt. defekter mm.

Køremøde / Førermøde.
Køremøde hver morgen ½ time før start ved indskrivnings teltet, som er i start området på
402m banen.
Lørdag d. 1 Juni 2013 kl. 7,30
Søndag d. 2 Juni 2013 kl. 8,30

Finale føremødet.
Føremøde for alle finale deltagere afholdes kl. 11,00 på et udpeget sted, som angives
føremødet søndag morgen.
Alle 11 øverst deltager i hver klasse, undtaget show klasse, skal være fremmødt til
føremødet.
Der vil være navne opråb kl. 11.00 søndag for alle klasser 1-9.
Hvis man udebliver fra finale køremødet er det lig med diskvalifikation for deltageren.
2,18

Tidtagnings princippet er Sportsman.

