
MMCK Reglement for klubmesterskab 2017 
 

1. Datoer, tidspunkter og antal heat fastsættes af bestyrelsen. 

 

2. Man skal være medlem af MMCK, for at point kan være tællende. 

 

3. Der skal køres med transponder på maxibanen. 

 

4. Der er instruktion ved klubhus, hvor alle deltager. 

 

5. Der køres normalt 6 heat. 1 heat  af de kørte/afviklede heat skal 

fravælges. 

 

6. Point for hvert heat: 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 osv. 

 

7. Vinderen er den med flest indkørte points. 

Ved pointlighed, er det den kører med flest 1. pladser, dernæst  

2. pladser osv. der er bedst placeret. Ved fortsat pointlighed, er det 

sidste heat, hvor begge kørere har deltaget i, der er afgørende. Har 

ingen af kørerne deltaget i det samme heat, er det sidste heat, hvor en af 

kørerne har deltaget i det afgørende. 

 

 Onsdage Lørdage 

Mødetid og tilmelding 16.15 - 16.45 9.00 - 9.30 

Instruktion 16.50 9.35 

Træning 17.00 - 17.30 9.45 - 10.45 

1. Start – ca. sluttid 17.30 - 20.00 11.00-16.00 

 

Heatlængder: 

 Micro beg., Micro 50 og Micro 80:   10 min. + 1 omg. 

 Pit Bike: 10 min. + 1 omg. 

 Mini:    15 min. + 1 omg. 

 Maxi:   20 min. + 1 omg. 

     

I tilfælde af for mange deltagere i mini deles de efter ledelsens skøn i 

forskellige klasser. 

For Micro køres der evt. kval. heat + A og B finaler. 

  

8. Indkørsel til start: laveste nr. i første heat og omvendt i andet heat osv. 

 

9. For at have fuldført et heat, skal man have kørt mindst 50% af de 

omgange vinderen har kørt. Der rundes op til hele omgange. 

Gælder dog ikke for micro. 

 

10. Startrækkefølge: Micro beg. + Micro 50 og Micro 80, Pit Bike, Mini og 

Maxi.  

Onsdag køres 1 heat, både på micro eller maxi bane. 

Der må trænes på microbanen, hvor der ikke køres 

klubmesterskab. 

 

11. Der vil ske udelukkelse, hvis motorcyklen støjer for meget. 

Hvis man ikke overholder tilmeldingsfristen og ikke 

deltager i den officielle instruktion, kan ledelsen udelukke 

den pågældende kører denne dag. 

 

12. Der betales 50,- i startgebyr pr. heat (til præmier m.m.) 

 

13. Der uddeles pokaler i følgende klasser: 

o Mini 85         1+2+3+vandrepokal til nr. 1            

o Mini 65         1+2+3+vandrepokal til nr. 1 

o Maxi A+B     1+2+3+vandrepokal til nr. 1 

o Maxi C          1+2+3+vandrepokal til nr. 1 

o Old Boys       1+2+3+vandrepokal til nr. 1 

o Micro beg.     1+2+3+vandrepokal til nr. 1+erindring 

o Micro 50        1+2+3+vandrepokal til nr. 1+erindring      

o Micro 80        1+2+3+vandrepokal til nr. 1+erindring 

o Pit Bike          1+2+3+vandrepokal til nr. 1 

 

14. Der skal i en klasse have deltaget mindst 2 kørere, for at der  

uddeles præmier. Der er generalklassement i Pit Bike, Micro, mini og 

Maxi.  

Man kan kun deltage i èn klasse. Pit Bike dog undtaget. 

 

15. Alle protester, indgives en time efter sidste heat og tvivlsspørgsmål 

afgøres af bestyrelsen. 

 

16. I tilfælde af mangler i dette reglement, vil bestyrelsen så vidt mulig 

anvende DMU’s reglement. 
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