
Ændringer i Drifting teknisk reglementet 

Her er de ændringer der er i reglementet, det endelige reglement kommer d. 15. februar.  

Preben Jensen 

10 Elektrisk  

Det elektriske system er frit, men bilen skal have fungerende forlys, baglys og bremselys. Er det nødvendigt 

må den ene forlygte fjernes og erstattes med et blankt net/gitter således at fronten optisk fremstår som 

oprindelig. Ydermere skal bilen være udstyret med LED bremselysbånd, minimum 90cm lige over og 

parallelt med for og bagruden, dette skal lyse med, hvad der svarer til mindst 21watt og skal kunne ses på 

en afstand af 300 m 

A/C er ikke tilladt 

 

10.1 Batteri  

Fabrikat og type batteri: 

Fabrikat, kapacitet og kabler til batteriet (erne) er fri. 

Den nominelle spænding skal være den samme eller lavere end i den standard serieproducerede bil. 

Antallet af batterier, som det er fastsat af fabrikanten, skal bibeholdes. 

Placering af batteriet (erne): 

Dens placering er fri. 

Hvis der er installeret batterier i cockpittet: 

- Batteriet skal placeres bag bunden af førerens eller co-førersæde. 

- Batteriet skal være et tørbatteri (gelebatteri). 

Batteribefæstelse 

Hvert batteri skal være sikkert fastgjort og den positive terminal skal beskyttes. 

Skal batteriet flyttet fra sin oprindelige position, skal det fastgøres til chassisset ved hjælp af et metal sæde 

og to metal klemmer med en isolerende beklædning, der er fastgjort til gulvet med bolte og møtrikker. 

Til fastgørelse af disse klemmer, skal anvendes metalliske bolte med en diameter på mindst 10 mm, og 

under hver bolt, skal være en forstærkningsplade på mindst 3 mm tykkelse og med et areal på mindst 20 

cm2 under metallet i karrosseriet. 

Vådbatteri: 



En vådbatteri skal være dækket af en lækagetæt plastkasse der er fastgjort uafhængigt af batteriet.  

Beskyttelsenkassen skal indeholde et luftindtag med sin exit uden for cockpittet (se Tegninger 10). 

 

Tegning 10 

11.4 Førersæde 

I.h.t. DASU reglement 253.16  

11.6 Personlig udrustning 

Efter reglement. 2 tillæg 10 personlig udrustning  (Skal du købe ny hjelm så køb et komplet FHR udstyr. 

Dette vil blive et krav fra 2014). 

12.3 Sponsor reklame   

Reklame kan placeres hvor som helst på karosseriet med undtagelse af pladserne, hvor startnummer og 

navn skal sidde.  

Reklame på vinduer er tilladt, bortset fra foruden, som kan have en streamer og et felt på 30 x 50 på 

modsatte side af førersiden. Reklamer må ikke hindre førerens udsyn.  



DPP forbeholder sig retten til at montere reklame i forruden, bagruden og på forskærmene i tilfælde af en 

klassesponsor. 

 

 

 


