
Klubmesterskabsturnering Egedal Slotcar Club 

oXigen 2022-2023 

Der kåres en klubmester i december 

Turneringen kører over hele året med en afdeling hver 2. uge. Dette vil med fradrag af helligdage og 

sommerferie blive til ca 16 løbsdage. 

Løbsdage i 2022: 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12 

Løbsdage i 2023: 12/1, 26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 20/4, 4/5, 1/6, 10/8, 24/8, 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 

16/11, 30/11 

Der køres med GT3 biler efter reglement 

Der må skiftes bil undervejs i turneringen 

Der gives point for sejr i hvert heat, og alle heat er tællende 
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Der køres 2 heat á effektive 20 minutter. Der køres med PC Lapcounter, som ikke stopper tiden ved Track 

Call 

Før 1. heat køres kvalifikation på 3 omgange med 1 bil på banen ad gangen, som bestemmer 

startrækkefølge i heatet. Andre deltagere placerer sig omkring banen og sætter bil på igen. Hvis en omgang 

afbrydes af at bilen falder af, tæller denne omgang ikke. 

Startrækkefølge i heat 2 afgøres af placering i 1. heat 

Controllere og biler (også eventuel reservebil) skal være kodet før løbsstart. ID tildeles efter liste ved 

turneringsstart 

Ved brændstof i NUL, betragtes løbet som ikke gennemført, og der gives 0 point. Dette også selvom man er 

nået i pit og er ved at tanke. Der må kun tankes i Pitlane 

Ved NUL i brændstof tælles ikke omgange, før der igen er tanket 

Ved udgået af 1 heat, dvs ikke krydset målstregen ved løbsophør, gives 0 point 

Samlet vinder af turneringen er den deltager med flest point. 

Ved pointlighed er det den med flest 1. pladser der vinder.  

Ved samme antal førstepladser er det flest 2. pladser der vinder, osv. osv. 


