Ϯϱϰ͘ZϮĨŽƌƐůĂŐ͗
ϭ͘sŽůƵŵĞŶũƵƐƚĞƌŝŶŐĂĨǀčŐƚƚŝůůčŐ
Ϯ͘ŶĚƌĞƚsčŐƚͬĞĨĨĞŬƚĨŽƌŚŽůĚ
ϯ͘dŝůůčŐĂŐŚũƵůƐƚƌčŬ
ϰ͘&ũĞƌŶĞ^'ƚŝůůčŐ

Reglementspunkt
der bør ændres
Reglementnummer
254R SUPERCUP

Reglementpunkt
254R.2 VÆGT/EFFEKT

Side
2

Evt. nuværende tekst:

Tekst bør ændres til:
Tilføjelse:
Motor volumen (justering tillæg til bilens minimumsvægt)
Biler med 2000 ccm er udgangspunktet for vægt/effekt
For hver 100 ccm over udgangspunktet (2000 ccm) justeres minimumsvægten med + 5 kg. Pr. 100
ccm.

Begrundelse:
Motorvolumen stører end de 2000 ccm er lig med mere drejningsmoment på motoren og det er
lettere at få mere effekt ud af en motor med flere ccm. Det giver en konkurrence fordel.
Turbo biler kører med 0,4kg/hk mere i vægt/effekt forhold, i forhold til suge biler netop fordi
turbo motor giver mere drejningsmoment.
I alle TCR klasser har de en lignende justering når eks. 1600 og 2000 ccm biler kører sammen.
I yokohama supercup har vi i øjeblikket en forskel på 1100 ccm fra den mindste til den største
motor, uden justering, det dur ikke
Derfor bør denne justering indføres
Dette forslag er indsendt af:
Kim Lund Johansen

Dato: 14/10-2018



Reglementspunkt 
der bør ændres
Reglementnummer
254R SUPERCUP

Reglementpunkt
254R.2 VÆGT/EFFEKT

Side
2

Evt. nuværende tekst:



Tekst bør ændres til:


Tilføjelse: 

Motor volumen (justering tillæg til bilens minimumsvægt) 

Biler med 2000 ccm er udgangspunktet for vægt/effekt 

For hver 100 ccm over udgangspunktet (2000 ccm) justeres minimumsvægten med + 10 kg. Pr. 100 ccm



Begrundelse: 

Motorvolumen stører end de 2000 ccm er lig med mere drejningsmoment
på motoren og det er lettere at få mere effekt ud a f en motor med flere ccm.
Det giver en konkurrence fordel. Turbo biler kører med 0,4kg/hk mere i
vægt/effekt forhold, i forhold til suge biler neto p fordi turbo motor giver
mere drejningsmoment. 

I alle TCR klasser har de en lignende justering når eks. 1600 og 2000 ccm
biler kører sammen. 

I yokohama supercup har vi i øjeblikket en forskel på 1100 ccm fra den
mindste til den største motor, uden justering, det dur ikke Derfor bør denne
justering indføres
Dette forslag er indsendt af:
Dato:
19-10-2018
Mikael Kildevæld




ZĞŐůĞŵĞŶƚƐƉƵŶŬƚ
ĚĞƌďƆƌčŶĚƌĞƐ
ZĞŐůĞŵĞŶƚŶƵŵŵĞƌ
ϮϱϰZ^hWZhW

ZĞŐůĞŵĞŶƚƉƵŶŬƚ
ϮϱϰZ͘Ϯs'dͬ&&<d

^ŝĚĞ
Ϯ

ǀƚ͘ŶƵǀčƌĞŶĚĞƚĞŬƐƚ͗



dĞŬƐƚďƆƌčŶĚƌĞƐƚŝů͗

dŝůĨƆũĞůƐĞ͗

DŽƚŽƌǀŽůƵŵĞŶ;ũƵƐƚĞƌŝŶŐƚŝůůčŐƚŝůďŝůĞŶƐŵŝŶŝŵƵŵƐǀčŐƚͿ

ŝůĞƌŵĞĚϮϬϬϬĐĐŵĞƌƵĚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚĞƚĨŽƌǀčŐƚͬĞĨĨĞŬƚ

&ŽƌŚǀĞƌϭϬϬĐĐŵŽǀĞƌƵĚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚĞƚ;ϮϬϬϬĐĐŵͿũƵƐƚĞƌĞƐŵŝŶŝŵƵŵƐǀčŐƚĞŶŵĞĚнϭϬŬŐ͘Wƌ͘ϭϬϬĐĐŵ



ĞŐƌƵŶĚĞůƐĞ͗

DŽƚŽƌǀŽůƵŵĞŶƐƚƆƌĞƌĞŶĚĚĞϮϬϬϬĐĐŵĞƌůŝŐŵĞĚŵĞƌĞ ĚƌĞũŶŝŶŐƐŵŽŵĞŶƚ
ƉĊŵŽƚŽƌĞŶŽŐĚĞƚĞƌůĞƚƚĞƌĞĂƚĨĊŵĞƌĞĞĨĨĞŬƚƵĚĂ ĨĞŶŵŽƚŽƌŵĞĚĨůĞƌĞĐĐŵ͘
ĞƚŐŝǀĞƌĞŶŬŽŶŬƵƌƌĞŶĐĞĨŽƌĚĞů͘dƵƌďŽďŝůĞƌŬƆƌĞƌ ŵĞĚϬ͕ϰŬŐͬŚŬŵĞƌĞŝ
ǀčŐƚͬĞĨĨĞŬƚĨŽƌŚŽůĚ͕ŝĨŽƌŚŽůĚƚŝůƐƵŐĞďŝůĞƌŶĞƚŽƉĨŽƌĚŝƚƵƌďŽŵŽƚŽƌŐŝǀĞƌ
ŵĞƌĞĚƌĞũŶŝŶŐƐŵŽŵĞŶƚ͘

/ĂůůĞdZŬůĂƐƐĞƌŚĂƌĚĞĞŶůŝŐŶĞŶĚĞũƵƐƚĞƌŝŶŐŶĊƌ ĞŬƐ͘ϭϲϬϬŽŐϮϬϬϬĐĐŵ
ďŝůĞƌŬƆƌĞƌƐĂŵŵĞŶ͘

/ǇŽŬŽŚĂŵĂƐƵƉĞƌĐƵƉŚĂƌǀŝŝƆũĞďůŝŬŬĞƚĞŶĨŽƌƐŬĞů ƉĊϭϭϬϬĐĐŵĨƌĂĚĞŶ
ŵŝŶĚƐƚĞƚŝůĚĞŶƐƚƆƌƐƚĞŵŽƚŽƌ͕ƵĚĞŶũƵƐƚĞƌŝŶŐ͕ĚĞƚ ĚƵƌŝŬŬĞĞƌĨŽƌďƆƌĚĞŶŶĞ
ũƵƐƚĞƌŝŶŐŝŶĚĨƆƌĞƐ
ĞƚƚĞĨŽƌƐůĂŐĞƌŝŶĚƐĞŶĚƚĂĨ͗
ĂƚŽ͗
KůĞďĞƌŚĂƌĚ
ϭϵͲϭϬͲϮϬϭϴ



ZĞŐůĞŵĞŶƚƐƉƵŶŬƚ
ĚĞƌďƆƌčŶĚƌĞƐ
ZĞŐůĞŵĞŶƚŶƵŵŵĞƌ
ϮϱϰZǇƐĐ

ZĞŐůĞŵĞŶƚƉƵŶŬƚ
sčŐƚͬĞĨĨĞŬƚ

^ŝĚĞ

ǀƚ͘ŶƵǀčƌĞŶĚĞƚĞŬƐƚ͗



dĞŬƐƚďƆƌčŶĚƌĞƐƚŝů͗


ĐŵǀčŐƚũƵƐƚĞƌŝŶŐ
^ĊϮϬϬϬĐĐŵĞƌсϬŬŐ
ϭϱϬϬĐĐŵĞƌсͲϮϱŬŐ
ϮϱϬϬĐĐŵĞƌснϮϱŬŐ

ĞŐƌƵŶĚĞůƐĞ͗
DĞƌĞũčǀŶďǇƌĚŝŐŚĞĚ
ĞƌďƵƌĚĞǀčƌĞĞŶũƵƐƚĞƌŝŶŐŝĨŽƌŚŽůĚƚŝůŽǀĞƌϭϬϬϬĐĐŵŵŽƚŽƌĨŽƌƐŬĞůŝŬůĂƐƐĞŶ

ĞƚƚĞĨŽƌƐůĂŐĞƌŝŶĚƐĞŶĚƚĂĨ͗
dŝŶŽsĂŶŐ:ƆƌŐĞŶƐĞŶ


ĂƚŽ͗
ϭϲͬϭϬͲϭϴ

dZϮ͘Ϯ


Reglementspunkt
der bør ændres
Reglementnummer
254R SUPERCUP

Reglementpunkt
254R.2 VÆGT/EFFEKT

Side
2

Evt. nuværende tekst:

Biler med trykladning: Minimumsvægt = 5,3 kg gange faktiske HK. Max. 250 HK.
Biler uden trykladning: Minimumsvægt = 4,9 kg gange faktiske HK. Max. 250 HK.

Tekst bør ændres til:
Evt. nuværende tekst:

Biler med trykladning: Minimumsvægt = 5,2 kg gange faktiske HK. Max. 260 HK.
Biler uden trykladning: Minimumsvægt = 4,8 kg gange faktiske HK. Max 260 HK.

Begrundelse:
Hvis vi skal tiltrække nye bilmodeller til klassen må klassen tage højde for at de GTI modeller der
er på markedet i dag har markant mere effekt end da dette reglement blev lavet.
Derfor bør vi hæve maxeffekt således at nye biler ikke skal neddrosles så meget, vægt effekt
nedsættes med 0.1 kg / hk. Så bilerne ikke bliver alt for tunge.

Dette forslag er indsendt af:
Kim Lund Johansen

Dato: 14/10-2018
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Reglementspunkt
der bør ændres
Reglementnummer
254R SUPERCUP

Reglementpunkt
254R.2 VÆGT/EFFEKT

Side
2

Evt. nuværende tekst:

Tekst bør ændres til:
Tilføjelse:
Biler med Baghjulstræk tillægges et vægttillæg på 30 kg

Begrundelse:
Baghjulstræk giver en fordel da de har markant mindre dækslitage i forhold til forhjulstrukne biler
De har dermed en konkurrence mæssig fordel.
Der skal et vægttillæg til baghjulstrukne biler til for at klassen ikke udvikler sig til en baghjuls
trukket BMW cup, og alle nye deltager der vil tilgå klassen køber en baghjuls trukket BMW.

Dette forslag er indsendt af:
Kim Lund Johansen

Dato: 14/10-2018



Reglementspunkt 
der bør ændres
Reglementnummer
254R SUPERCUP

Reglementpunkt
254R.2 VÆGT/EFFEKT

Side
2

Evt. nuværende tekst:



Tekst bør ændres til:


Biler med Baghjulstræk tillægges et vægttillæg på 30 kg

Begrundelse:
Baghjulstræk giver en fordel da de har markant mindre dækslitage i forhold
til forhjulstrukne biler De har dermed en konkurrence mæssig fordel. 

Der skal et vægttillæg til baghjulstrukne biler til for at klassen ikke udvikler
sig til en baghjuls trukket BMW cup, og alle nye deltager der vil tilgå klassen
køber en baghjuls trukket BMW.

Dette forslag er indsendt af:
Mikael Kildevæld


Dato:
19-10-2018



ZĞŐůĞŵĞŶƚƐƉƵŶŬƚ
ĚĞƌďƆƌčŶĚƌĞƐ
ZĞŐůĞŵĞŶƚŶƵŵŵĞƌ
ϮϱϰZ^hWZhW

ZĞŐůĞŵĞŶƚƉƵŶŬƚ
ϮϱϰZ͘Ϯs'dͬ&&<d

^ŝĚĞ
Ϯ

ǀƚ͘ŶƵǀčƌĞŶĚĞƚĞŬƐƚ͗



dĞŬƐƚďƆƌčŶĚƌĞƐƚŝů͗


ŝůĞƌŵĞĚĂŐŚũƵůƐƚƌčŬƚŝůůčŐŐĞƐĞƚǀčŐƚƚŝůůčŐƉĊϯϬŬŐ

ĞŐƌƵŶĚĞůƐĞ͗
ĂŐŚũƵůƐƚƌčŬŐŝǀĞƌĞŶĨŽƌĚĞůĚĂĚĞŚĂƌŵĂƌŬĂŶƚŵŝŶĚƌĞĚčŬƐůŝƚĂŐĞŝĨŽƌŚŽůĚ
ƚŝůĨŽƌŚũƵůƐƚƌƵŬŶĞďŝůĞƌĞŚĂƌĚĞƌŵĞĚĞŶŬŽŶŬƵƌƌĞŶĐĞŵčƐƐŝŐĨŽƌĚĞů͘

ĞƌƐŬĂůĞƚǀčŐƚƚŝůůčŐƚŝůďĂŐŚũƵůƐƚƌƵŬŶĞďŝůĞƌƚŝůĨŽƌĂƚŬůĂƐƐĞŶŝŬŬĞƵĚǀŝŬůĞƌ
ƐŝŐƚŝůĞŶďĂŐŚũƵůƐƚƌƵŬŬĞƚDtĐƵƉ͕ŽŐĂůůĞŶǇĞĚĞůƚĂŐĞƌĚĞƌǀŝůƚŝůŐĊŬůĂƐƐĞŶ
ŬƆďĞƌĞŶďĂŐŚũƵůƐƚƌƵŬŬĞƚDt͘

ĞƚƚĞĨŽƌƐůĂŐĞƌŝŶĚƐĞŶĚƚĂĨ͗
KůĞďĞƌŚĂƌĚ


ĂƚŽ͗
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ZĞŐůĞŵĞŶƚƐƉƵŶŬƚ
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dĞŬƐƚďƆƌčŶĚƌĞƐƚŝů͗


sčŐƚƚŝůčŐƉĊĂŐŚũƵůƐƚƌƵŬŬĞƚŬƆƌĞƚƆũƉĊϯϬŬŐ

ĞŐƌƵŶĚĞůƐĞ͗
'ƌƵŶĚĞƚŵŝŶĚƌĞĚčŬƐůŝĚсďĞĚƌĞĨŽƌŚŽůĚͬƆŬŽŶŽŵŝ
&ŽƌĂƚŐƆƌĞŬůĂƐƐĞŶĞŶĚŶƵŵĞƌĞůŝŐĞ


ĞƚƚĞĨŽƌƐůĂŐĞƌŝŶĚƐĞŶĚƚĂĨ͗
dŝŶŽsĂŶŐ:ƆƌŐĞŶƐĞŶ


ĂƚŽ͗
ϭϲͬϭϬͲϭϴ
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ZĞŐůĞŵĞŶƚƐƉƵŶŬƚ
ĚĞƌďƆƌčŶĚƌĞƐ
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ZĞŐůĞŵĞŶƚƉƵŶŬƚ
sčŐƚͬĞĨĨĞŬƚ

ǀƚ͘ŶƵǀčƌĞŶĚĞƚĞŬƐƚ͗



dĞŬƐƚďƆƌčŶĚƌĞƐƚŝů͗


&ũĞƌŶ^'ǀčŐƚƚŝůůčŐ

ĞŐƌƵŶĚĞůƐĞ͗
DĞƌĞũčǀŶďǇƌĚŝŐŚĞĚ
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ĂƚŽ͗
ϭϲͬϭϬͲϭϴ
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