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Danish Masters 

Debatoplæg til Mesterskabsbestemmelser 2016  
 
 
 
 
1. Om Danish Masters 
 
Danish Masters et åbent nationalt mesterskab for historiske Standard-, GT- og formelvogne 

efter DASU Reglement 9 og FIA Appendix K. 

 

DASU/BU er ansvarlig sportslig myndighed for Danish Masters. DASU/HU er ansvarlig teknisk 
myndighed for deltagende biler i Danish Masters.   
 
 
2. Danish Masters Gruppen 
 
DASU har delegeret driften af Danish Masters til Danish Masters Gruppen v/ HMS og ASK 
Hedeland i samarbejde. 
 
Danish Masters Gruppen ledes af et præsidium med to personer udpeget at henholdsvis HMS og 
ASK Hedeland. Præsidiet udpeger selv yderligere medlemmer af gruppen efter behov. 
 
Kontaktpersoner: 
 
Præsidium:   Uffe Madsen , HMS 
    Karsten Lemche, ASK Hedeland 
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Sekretariat: 
Sportslig koordinator: 
Teknisk Koordinator: 
Fair Race Koordinator: 
Løbsarrangør koordinator: 
Mesterskabs koordinator: 
 
 
3. Mesterskabsløb 2016 
 
Danish Masters afvikles for hver klasse over 4 løbsweekender på permanente asfaltbaner. 
Danish Masters vil ikke blive afviklet på midlertidige baner.  
 

Dato Løb 65 L71 S71 76 85 F 

6-8. Maj JR – Danish Masters Festival X X X X X X 

11-12. Juni ? Sturup ?  X    ? 

20-21. August  Padborg Park X  X X X  

11-12. September Ring Djursland X X X X X X 

1-2. Oktober ? Knutstorp – Masters Finals X X X X X X 

 
 
4. Deltagere 
 
Danish Masters er åbent for alle deltagere med stamlicens i en klub under DASU. Danish 
Masters er også åbent for deltagere med licens i udenlandsk klub, blot deltageren som 
minimum har et begrænset medlemskab i en klub under DASU. 
 
Der kræves ingen særlig tilmelding for at deltage i Danish Masters. Alle, der opfylder 
betingelserne for deltagelse, er automatisk med i mesterskabet gennem tilmelding til de 
tællende løbsweekender.  
 
 
5. Fair Race  
 
I Danish Masters køres Fair Race. Kørsel, der kan være årsag til uheld for andre deltagere på 
banen, accepteres ikke. Der er i særlig grad fokus på overtrædelse af DASU Reglement 5, §59.212 
om gult flag samt §59.401-59.405 om trængning og overhaling. Overtrædelse af disse regler 
indberettes af baneofficials og løbsledelse til en særligt udpeget Sportslig Afviklingsdommer.  
 
Historisk motorsport er ikke en kontakt sport, og ved enhver kontakt mellem to biler på banen, 
skal begge deltagere direkte efter kørslen henvende sig til en dommer. 
 
På baggrund af indberetninger og samtaler med deltagerne fastlægger dommerne om en eller 
flere af deltagerne har overtrådt reglerne. Såfremt den dommerne afgør at flere deltagere har 
overtrådt reglerne i samme hændelse, kan flere deltagere idømmes straf for samme hændelse.  
 
Dommerne kan ikende følgende straffe afhængig af forseelsens karakter jvf DASU Reglement 5, 
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§50.401: Intern eller offentlig advarsel; bøde; strafsekunder; placeringsstraf eller udelukkelse.  
 
Særligt for Danish Masters gælder, at alle straffe for hård kørsel afgives med betinget skærpelse 
ved gentagne forseelser. Såfremt en deltager inden for samme eller de to følgende 
løbsweekender idømmes en ny straf for hård kørsel, kan deltageren idømmes en skærpet straf. 
Den skærpede straf vil være hårdere end den seneste forseelse i sig selv berettiger til, og kan 
omfatte udelukkelse fra igangværende og efterfølgende løbsweekender.  
 
 
6. Teknisk reglement 
 
Alle deltagende biler skal være i besiddelse af en gyldig international HTP eller en national 
vognbog udstedt i Danmark, Sverige eller Norge, som giver adgang til deltagelse i baneløb for 
historiske biler i det land, som vognbogen er udstedt i. 
 
Følgende særlige tekniske regler gælder i Danish Masters uanset at DASU Reglement 9 / FIA App. 
K evt foreskriver andet: 
 

Klasse Modifikation 

Alle Generator er fri.  

Alle Startermotor er fri. Skal dog monteres i originale monteringsbolte/-huller 

Alle Lyddæmper er undtaget for minimum frihøjde jvf App. J fra perioden.  

85 Ventilernes løftehøjde er fri 

71-85 Aluminium køler med tidstypisk udformning er tilladt 
65 Elektronisk tændingssystem med magnetisk eller optisk trigger monteret inde i 

strømfordeleren er tilladt, når tændspolen er på mindst 3 Ohm. Elektronisk 
regulering af tændingstidspunktet (fortænding, dwell) er IKKE tilladt 

65 Det er ikke tilladt at anvende dæk med compound 404 (regnvejsdæk) 

Formel [Dækreglement mgl] 

 
De særlige tekniske regler gældende i Danish Masters vil ikke nødvendigvis være accepterede 

i andre løb. Ved deltagelse i løb uden for Danish Masters er det alene kørerens ansvar at 

sørge for, at bilen opfylder det tekniske reglement for det pågældende løb. 
 
 
7. Mesterskabsklasser og -divisioner 

 
I Danish Masters konkurreres i klasser og divisioner som specificeret nedenfor. 
 
Følgende forkortelser anvendes for ”Type”: 

 47: Modificerede seriefremstillede biler fra før 1947, se FIA app. K 2.3.3 

 CT: Modificerede standardvogne (Competition Touring Cars), se FIA app. K 2.3.5 

 GTS: Modificerede GT-biler (Competition Grand Touring Cars), se FIA app. K 2.3.7 

 GTP: Modificerede prototyper (Grand Touring Prototypes), se FIA app K 2.2.5 

 STC: Special standardvogne (Special Touring Cars), se FIA app K 2.3.9 og Bilag 2  

 sGT: Serieproducerede GTS biler, produceret i 1000 stk på 12 mdr, se Bilag 1 
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65-klassen 

Division Type Årgang Periode ccm Note 

65 – 1 47, CT og GTS 
CT 

1931-61 
1962-65 

D + E 
F 

Alle 
0 - 1000 

 

65 – 2 CT 
sGT 

1962-63 
1962-63 

F’63 
F’63 

1001 - 2000 
0 - 2000 

Se bilag 1 
Se bilag 1 

65 – 3 CT 1962-65 F 1001 - 1300 Bortset fra biler i div 65-2 

65 – 4 STC 
CT 

1962-63 
1962-65 

F’63 
F 

0 - 2000 
Over 1300 

 
Bortset fra biler i div 65-2 

65 – 5 GTS 1962-65 F Alle Bortset fra biler i div 65-2 
Ikke Lotus 26R, Marcos 

65 – 6  GTP 1947-65 E + F Alle Inkl. Lotus 26R, Marcos 

 

 
71-klassen under 1300 ccm 

Division Type Årgang Periode ccm  

71 – 1 CT og GTS 1966-71 G 0 - 1000   

71 – 2 CT og GTS 1966-71 G 1001 - 1300  

 

 
71-klassen over 1300 ccm 

Division Type Årgang Periode ccm Note 

71 – 3 CT 1966-71 G 1301 - 2000 Maks 2 ventiler/cyl 

71 – 4 CT 
CT 

GTS 

1966-71 
1966-71 
1966-71 

G 
G 
G 

1301 - 2000 
Over 2000 
Over 1300 

Mere end 2 ventiler/cyl 

 

 
76/81-klassen 

Division Type Årgang Periode ccm Note 

76/81 – 1  CT 1972-81 H + I 0 - 1600 Maks 2 ventiler/cyl 
76/81 – 2 CT 

GTS 
1972-81 
1972-81 

H + I* 
H + I 

1601 – 2000 
0 – 2000 

* Hom. før 1/1-1977 

76/81 – 3 CT 1977-81 I 1601 – 2000  
76/81 – 4  CT + GTS 1972-81 H + I Over 2000  

* Biler klassificeret i periode I kan deltage i division 2, hvis de er homologeret før 1.1.1977 
 
85-klassen 

Division Type Årgang Periode ccm  

85 – 1 CT 1982-85 J1 0 - 1600  

85 – 2 CT 1982-85 J1 1601 - 2500  
85 – 3 CT 1982-85 J1 Over 2500  
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Formel-klassen 

Division Type ccm Periode Noter 

F – 1 F 3 
F 4 

F Junior 
F Vee  

500 
875 

 
1200 / 1285  

1946-60 
1961-71 
1958-63 
1964-71  

Midget  
 
 
No Wings / 1 karb.  

F – 2 F 3 
F Ford 
F Vee  

1000 
1600 
1300 

1964-70 
1967-90 
1964-90  

 
 
Slicks/wings/2 karb  

F – 3 F Ford 2000 
F3 

F Super Vee 
F Super Vee 

2000 
1600 
1600 
1800 

1976-90 
1971-90 
1970-81 
1982-90 

 
 
Luftkølet 
Vandkølet 

F – 4 F Super Vee 
F Opel Lotus 

F 2 
F 3 

F Atlantic 

2000 
2000 

1600 / 2000 
2000 
1600 

1982-90 
1988-90 
   - 1984 
1971-90 
   - 1984 

Vandkølet 
Mk I m/karb. 
 
 
 

 
 
8. Sammenlægning af klasser 
 
Mesterskabsklasserne afvikles som udgangspunkt i separate heat. Klasser med lavt deltagerantal 
kan afvikles i samme heat efter aftale mellem løbsledelsen og Danish Masters Gruppen. 
Sammenlægning kan ske i tillægsreglerne ved løbets udskrivelse, eller i en slutinstruktion efter 
tilmeldingsfristens udløb. En sammenlægning forudsætter, at det samlede antal tilmeldte biler 
ikke overstiger det højest tilladte ifølge banegodkendelsen. 
 
Klasser kan afvikles sammen som følger: 
 65-klassen sammen med 71-klassen op til 1300 cc 

 71-klassen op til 1300 cc sammen med 71-klassen over 1300 cc  
 71-klassen over 1300 cc sammen med 76/81- og 85-klasserne 

 76-klassen sammen med 85-klassen 

 
Under særlige omstændigheder, og efter aftale mellem løbsledelsen og Danish Masters Gruppen, 
kan Danish Masters klasser afvikles sammen med klasser uden for Danish Masters klasserne. 
 
 
9. Reklamer 
 
Danish Masters kan kræve at deltagerne kører med udleverede reklamer. 
 
 
10. Registrering og løbstilmelding 
 
Det kræver ingen særlig registrering af deltage i Danish Masters. Men kørere, der ønsker fast 
startnummer, kan få tildelt et ledigt startnummer via www.hms.dk. Kørere uden fast 
startnummer får tildelt startnummer af løbsledelsen ved hvert enkelt løb. 
 
Al løbstilmelding sker gennem Danish Masters tilmeldingen på www.hms.dk, uanset hvor løbet 
køres. 

http://www.hms.dk/
http://www.hms.dk/
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11. Løbsafvikling 
 
Standard format 
 
Mindst 3 af de 4 løbsweekender afvikles efter dette format over en lørdag/søndag: 

 Træning: Ingen krav, men kan tilbydes af løbsarrangøren, evt. mod ekstra betaling 

 Tidtagning: Minimum 20 minutter. 

 Heat: 3 heat af 15 minutter + 1 omgang 
 
Alternativt format 
 
Én af løbsweekenderne kan afvikles med et alternativt format for en eller flere klasser efter aftale 
mellem løbsledelsen og Danish Masters Gruppen. Det kan fx være afvikling med færre heat, 
varierende heat længde eller afvikling på én dag – men er ikke begrænset til disse muligheder. 
 
Start 
 
I første heat afgøres startplacering af tidtagningen. I følgende heat afgøres startplacering af 
deltagernes hurtigste omgang i foregående heat.  
 
Der anvendes stående start. Hvor særlige forhold medfører øget risiko for uheld i starten, kan 
løbsledelsen vælge rullende start. Formel klassen anvender altid rullende start, hvor det er 
muligt. 
 
 
12. Løbspræmiering 
 
Løbspræmieringen varetages af løbets arrangør og uddeles for hver division for sig. Alle deltagere 
i en division indgår i løbspræmieringen uanset om de er pointberettigede i Danish Masters. 
 
Præmierne uddeles for en løbsweekends samlede resultat, der findes ved at sammenlægge 
placeringerne i hvert af weekendens heat. Ved lighed er placeringen i sidste heat afgørende. 
Udgåede deltagere tildeles placering efter kørte omgange og tid. Ikke startende deltagere tildeles 
max placering for startende deltagere plus 1. For at blive præmieret, skal deltageren have startet 
mindst ét heat. 
 
Antal præmier pr division afgøres af antallet af tilmeldte deltagere i divisionen ved 
anmeldelsesfristens udløb. 
 

Antal tilmedlte Præmier til 

5 eller flere 1., 2. og 3. præmie 
3 til 4 1. og 2. præmie 
1 til 2 1. præmie 

 
Yderligere præmier kan uddeles af løbets arrangør efter egne kriterier. 
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Under særlige forhold kan løbsledelse og Danish Masters Gruppen aftale en anden 
løbspræmiering. 
 
 
13. Mesterskabspoint 

 
Mesterskabspoint tildeles for hver mesterskabsafdeling og i hver division for sig.  
 
Point tildeles køreren i den division man har kørt. En kører kan i sæsonen og i en løbsweekend 
opnå point i flere divisioner – men point kan ikke lægges sammen på tværs af divisioner. 
 
Deltagerens samlede point i divisionen over hele løbsweekenden ses under ét. Den laveste 
samlede pointscore fra én løbsweekend kan trækkes fra i det samlede resultat. 
 
Fulde point tildeles uanset antal startende i divisionen efter denne skala. 

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8+ 

12 10 8 6 4 3 2 1 
 
Placeringsrækkefølgen i mesterskabsafdelingen regnes alene blandt kørere, der er 
pointberettigede i Danish Masters. 
 
I løbsweekender med kun 2 mesterskabsafdelinger, gives dobbelte point i weekendens sidste 
mesterskabsafdeling. Således vil det maksimalt opnåelige pointtal for en løbsweekend være det 
samme, uanset om der indgår 2 eller 3 mesterskabsafdelinger. 
 
For at opnå point skal en kører gennemføre mindst 75 % af løbets distance, rundet ned til 
nærmeste hele omgang. 
 
Hurtigste tid under løb 
Køreren med hurtigste omgangstid i divisionen i hver mesterskabsafdeling får 1 
bonuspoint … 2 i mesterskabsafdelinger, hvor der gives dobbelte point. Hvor flere 
kørere deler hurtigste tid, gives point til den, der først sætter tiden. 
 
 
14. Kåring af mestre 
 
For at blive placeret i Danish Masters slutstilling, skal deltageren have startet 
tidtagning eller et heat i mindst to løbsweekender. 
 
Den kører i en division, der har opnået flest point i sæsonen, kåres som mester og betegnes 
Danish Master. Alle mestre hædres med DASU medalje. 
 
De bedste i hver division præmieres efter denne skala: 

Antal kørere med 
point i sæsonen 

Præmier 

5 eller flere Medalje til nr 1 + pokaler til nr 2 og 3 
3 til 4 Medalje til nr 1 + pokal til nr 2 
1 til 2 Medalje til nr 1  
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I tilfælde af pointlighed afgøres de endelige placeringer efter pointscore i den seneste 
mesterskabsafdeling, hvor en af de pågældende kørere har scoret point. 
 
Præmier uddeles ????????????? 
 
 
15. Fortolkning 
 
Dette reglement administreres af Danish Masters Gruppen, der afgør sager omkring fortolkning 
af reglementet.  
 
Afgørelser fra Danish Masters Gruppen kan af deltagere indbringes for DASU/BU til prøvning. 
 
 
 
xx.xx.2016 
Danish Masters Gruppen 
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BILGAG 1 : Særlige bestemmelser for division 65-2  
 
1. DELTAGERE  
I division 65-2 kan følgende biler med cylindervolumen under 2000 cc deltage:  

 Modificerede GT-biler (GTS), periode F’63, der opfylder kravene for sGT (serie-GT-biler), 
se nedenfor  

 Modificerede standardbiler (CT), periode F’63, se nedenfor  
 
2. DEFINITION AF sGT (SERIE-GT-BILER)  
sGT (serie-GT-biler) er GT-biler (se FIA app. K 2.3.6), der opfylder de samme krav til 
minimumsproduktion for homologering som TC bilerne, dvs. at der skal være produceret 
minimum 1000 identiske eksemplarer indenfor 12 på hinanden følgende måneder.  
Foreløbigt er følgende GT-biler er accepteret som sGT-biler i division 65-2. Ansøgning om at få 
optaget andre biler på listen skal fremsendes til DASU/HU    
 

Liste over pt. godkendte sGT-biler Betegnelse  Homologering  
Alfa Romeo Giulia 1600 Sprint  96 – 29/01/63  

MG A 1600 Mk II  51 – 16/01/62  

MG B  72 – 08/10/62  

MG Midget Mk I  84 – 10/11/62  

Sunbeam Alpine II  30 - ??/??/61 Periode E  

Triumph Spitfire 4  94 – 29/01/63  

Triumph TR 4  99 – 29/01/63  

Volvo P1800  39 – 10/06/61 Periode E  
 

3. DEFINITION AF PERIODE F’63  
Periode F’63 omfatter biler klassificeret i periode F (se FIA app. K 2.3), som er homologeret 
senest 31.1.1963. Hvis samme bilmodel er homologeret flere gange i periode F, kan bilen 
deltage med en vognbog der anvender den senere homologering udstedt i perioden 31. januar 
1963 til 31. december 1965 i stedet for den oprindelige. Anvendelse af senere homologering i 
division 65-2 kan kun ske for biler og homologeringer optaget på nedenstående liste. 
Ansøgning om at få optaget andre biler og homologeringer på listen skal fremsendes til 
DASU/HU  
 
4. LISTE OVER BILMODELLER, DER ER HOMOLOGERET FØRSTE GANG SENEST 31.1.1963, OG 
SOM PT. KAN ANVENDE EN VOGNBOG MED HOMOLOGERINGSATTEST FRA PERIODE F 
DATERET SENERE END 31.1.1963.  
 

Oprindelig betegnelse Oprindelig 
homologering  

Senere 
betegnelse  

Senere 
homologering  

Alfa Romeo Giulia 1600 TI  1148 - 08/10/62 Giulia TI Super  1267 - 13/01/64  

Ford Consul Cortina Super  1177 - 29/01/63 Consul Cortina GT  1225 - 09/05/63  

Volvo 122 S  1129 - 03/05/62 Volvo 122 S  1408 - 01/12/65  

MG B  72 - 08/10/62  MG B  198 - 01/06/65  

MG Midget Mk I  84 - 10/11/62  MG Midget mk II  162 - 12/04/64  

Triumph Spitfire 4  94 - 29/01/63  Spitfire 4 mk II  197 - 01/06/65  

Triumph TR 4  99 - 29/01/63  Triumph TR 4A  196 - 01/06/65 
 


