
 

 
Tilmelding på www.molscross.dk under event iht DMCU’s reglement §9 
Ikke DMCU licenser skal ved tilmelding notere klassificering 
 
 
Klasser maxi bane: 
1: 65 + 85C  
2: 85B + 125-2T + C-Åben 
3: Oldboys +36 & +46 
4: B-Open + A-Open 

 
Klasser Micro bane: 
50 auto Micro (PW’er) 
50 Auto Standard + 50 Auto Pro 
65C + Pit Bike 
Pit Bike 



 
 

Tidsplan stor bane: 
 
Træning & Kval kl.0900 (12min) 
65 + 85C  
85B + 125-2T + C-Åben 
Oldboys +36 & +46 
B-Open + A-Open 
 
Heat 1 Kl.1030 
65 + 85C (15min + 1omg) 
85B + 125-2T + C-Åben (10min +1omg) 
Oldboys +36 & +46 (10min +1omg) 
B-Open + A-Open (12min + 1omg) 
 
45min Pause Se start tidspunkt for 2.Heat ved indkørsel til bane 
 
Heat 2:  
65 + 85C (15min + 1omg) 
85B + 125-2T C-Åben (10min + 1omg) 
Oldboys +36 & +46 (10min +1omg) 
B-Open (12min + 1omg) 
A-Open (12min + 1omg) 
 
10min pause 
 
Heat 3 Super heats: 
85B, 125-2T & Oldboys +36 & +46 + C-Åben (15min + 1omg) 
A & B klasserne (15min + 1omg) 
 
Tidsplan micro bane: 
 
Træning & Kval kl.0900 (12min) 
50 Auto Micro 3HK 
50 Auto Standard + 50 Auto Pro 
65C + Pit Bike 
 
1.Heat kl.1000 
50 Auto Micro 3HK (12min + 1omg) 
50 Auto Standard + 50 Auto Pro (10min + 1omg) 
65C + Pit Bike (10min + 1omg) 
 
2.Heat kl.1100 
50 Auto Micro 3HK (12min + 1omg) 
50 Auto Standard + 50 Auto Pro (10min + 1omg) 
65C + Pit Bike (10min + 1omg) 
 
45min Pause Se start tidspunkt for 3.Heat ved indkørsel til bane 
 
3.Heat Super Heat: 
50 Auto Standard + 50 Auto Pro + 65C + Pit Bike (12min + 1omg) 
 
Fri træning på Micro bane 
 

 



 
 
 
Der køres efter DMCU’s reglement med følgende tillægsregler: 

 Point system for alle klasser på nær 50 Auto Micro 3HK: 1.Plads 1point, 2.plads 
2point…Fyrretyvendeplads 40 point. DNF, DNS & DNQ giver 50 point 

 Point tildeles efter samlet placering i hvert heat, f.eks. kan en 65’er ”stjæle” point ved 
at kører fra en 85C 

 Dagens vinder er køreren med færrest point 
 Klasser præmiers hver for sig 
 Løbsledelsen laver endelig tidsplan og sammenlægning på dagen 
 På stor bane er der præmier til 1, 2 & 3 plads 
 I Micro klasser er der pokal til 1, 2 & 3 plads og præmier til alle 
 Parkferme lukkes når starten går i den pågældende klasse 
 B-Open består af B-MX2 + B-MX1 
 Mini pige klassificeres i hhv. 65 eller 85C 
 Maxi pige klassificeres i C-Åben, eller efter maskintype og eget ønske 
 De bedste kører til 3.Heat fordeles af løbsledelsen iht. Samlet placering i de 2 første 

heat og størrelsen på de pågældende klasser 
 Der er ikke prøveomgang 
 Placering ved startbom efter kval tid 
 Maskinen skal have synligt og let læseligt nummer, der er fri baggrunds og tal farve 
 Man skal være i besiddelse af et gyldigt motocross licens for at deltage, DMU og Luks er 

velkommen. Løbsledelsen klassificerer deltagere fra andre organisationer end DMCU 
 På flere flagposter kan det gule flag være erstattet af gule blinkende advarselslamper 

eller svenskerflag. Der vil være flag til fri afbenyttelse i flagposter. Straffen for at hoppe 
ved gult flag/gule blink/Svensker flag er disqvalifikation i pågældende heat 


