
           

 

 
 
Tilmelding på www.molscross.dk under event: 
Kun forhåndstilmelding på klubmodul, ingen tilmelding på dagen 
Pris stor bane 150,- 
Lille bane 99,- 
 
 
Klasser maxi bane 
1: 65 + 85C + C-Åben 
2: 85B + 125-2T 
3: Oldboys +36 & +46 
4: B-Klasse 
5: A-Klasse 

 
Klasser lillebane: 
50 auto Micro (PW’er) 
50 Auto standard 
Micro Open (Fri tuning op til 80cc, 
maskinen skal være låst i ét gear) 
 



           
 

 
 
Tidsplan stor bane: 
 
Træning (10min) 
0900 – 0910: 65 + 85C + C-Åben 
0915 – 0925: 85B + 125-2T 
0930 – 0940: Oldboys +36 & +46 
0945 – 0955: B-Klasse + A-Klasse 
 
Heat 1 
1000 – 1020: 65 + 85C + C-Åben (15min + 1omg) 
1025 – 1045: 85B + 125-2T (18min +1omg) 
1050 – 1110: Oldboys +36 & +46 (18min +1omg) 
1115 – 1135: A + B klasser (18min + 1omg) 
 
Pause 1135 - 1205 
 
Heat 2:  
1210 – 1230: 65 + 85C + C-Åben (18min + 1omg) 
1235 – 1255: 85B + 125-2T (18min +1omg) 
1300 – 1320: Oldboys +36 & +46 (18min +1omg) 
1325 – 1345: A + B Klasser (18min + 1omg) 
 
 
Tidsplan micro bane: 
 
Træning 10min 
0900 – 0910: 50 Micro 3HK 
0915 – 0925: 50 Auto Standard + Micro Open 
 
1.Heat 
0930 – 0945: 50 Micro Auto 3HK (12min + 1omg) 
0950 – 1010: Auto Standard + Micro Open (15min + 1omg) 
 
2.Heat 
1020 – 1035: 50 Micro Auto 3HK (12min + 1omg) 
1040 – 1100: Auto Standard + Micro Open (15min + 1omg) 
 
1130 Pokaloverrækkelse til Micro derefter fri træning 
 
  



           
 
 
 

 Der køres efter DMCU’s reglement med følgende tillægsregler: 
 Point system: 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 
 Hver klasse præmiers hver for sig 
 Løbsledelsen kan på dagen ændre sammenlægningen af klasser 
 Løbsledelsen laver endelig tidsplan og sammenlægning på dagen 
 På stor bane er der en præmie til de 3 første i hver klasse 
 På Micro bane er der pokal til alle 
 Parkferme lukkes når starten går i det pågældende klasse 
 B-Klassen består af 125B + Spec.B 
 Mini pige klassificeres i hhv. 65 eller 85C 
 Maxi pige klassificeres i C-Åben, eller efter maskintype og eget ønske 
 Der er ikke prøveomgang 
 Placering ved startbom efter lodtrækning med klemmer 
 Maskinen skal have synligt nummer, der er fri baggrunds og tal farve 
 Man skal være i besiddelse af et gyldigt motocross licens for at deltage 
 Løbsledelsen klassificerer deltagere fra andre organisationer end DMCU 
 På flere flagposter vil det gule flag være erstattet af gule blinkende advarselslamper 

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

 
Corona regler og diverse: 

1. Ryttergården vil være delt op i 3 sektioner 
2. Hvis man er voksendeltager bedes man komme alene eller med max én hjælper 
3. Man skal side ned eller bemande en flagpost når man ikke er i aktion 
4. En video vil erstatte det traditionelle køremøde, man bedes se denne video dagen før 
5. Efter ens sidste heat bedes man forlade området i god ro og orden 
6. Er man placeret som 1, 2 eller 3 i sin pågældende klasse, kan man efter endt protesttid 

hente sin præmie ved klubhuset 


