
Tilstand Årsag Straf

Track Call
Hvis en bil falder af tages der automatisk Track Call Fra der er nul gas på speeder går der 1 sek før Track Call

Såfremt at bilen stopper med at køre eller holde stille i rillen Ingen straf for tekniske problemer

Påkørsel
Bagfra Det er altid den bagved kørende ansvar, at undgå påkørsel af foran kørende bil. Stop and Go til den bagvedkørende bil.

Sportskifte Den er den bil, der igangsætter sportskiftets ansvar, at sikre, at man undgår påkørsel af bil i den anden skinne, 

hvor skiftende bil ønsker, at skifte spor til.

Stop and Go til den spor skiftende bil.

Afkørt bil Såfremt den afkørende bil tager en anden bil med sig i faldet, så er det kun den afkørende bil, der skal tildeles 

straf.

Stop and Go for den afkørende bil

Pit udkørsel Ved udkørsel af pitten, så er der ubetinget vigepligt. Og ved eventuelt påkørsel ud fra pitten skal den udkørende 

bil havde et damage point.

Stop and Go til udkørende bil fra pitten.

Udkørsel fra påsætter sport, hvis der er 

sådanne

Ved udkørsel fra påsætter spor, så er der ubetinget vigepligt, og den udkørende bil fra påsætter sporet skal tage 

straf, såfremt at den udkørende bil påkører anden bil på banen.

Stop and Go til udkørende bil fra påsætter sporet.

Generelt

Langsomme biler på banen Må ikke være til gene for hurtigt bagved kørende biler. Dog er det ALTID den bagved kørende bils ansvar, at 

undgå påkørsel. En langsommere bil må IKKE skifte spor for at være flink

Påsætning af bil efter afkørsel Bilen skal placeres i samme spor  som den kom fra og på samme skinne, hvor den faldt af. Eventuelt bagved 

den bil, der holder på samme skinne, hvor den afkørte bil skal påsættes.

Bil i skiftespor Bilen må rykke frem til den igen har forbindelse til strømspor indenfor samme skiftesport.

Diskvalifikation

Fuel i nul ved løbsafslutning Såfremt bilen har 0 i fuel, når bilen kører over stregen på den afsluttende omgang, eller krydser stregen ved 

checkered flag, så vil denne bil blive diskvalificeret, og eventuelle point vil blive fjernet

Reglement for kørsel Egedal Slotcar Club - digitalbanen 
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