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SPORTSREGLEMENT FOR DANSK DRIFTING SERIE 2013 
 
 
1. Titel. 

1.1 Seriens navn. 
Seriens navn er Dansk Drifting Serie (DDS) og tilrettelægges af Driftsforeningen Padborg 
Park, under udviklingsaftale med DASU. 
 
1.2 Navnerettigheder. 
Driftsforeningen Padborg Park anvender navnet Dansk Drifting Serie (DDS) 
 
Når man deltager i serien accepterer man samtidig, at alle filmoptagelser samt fotos frit 
kan benyttes af Driftsforeningen Padborg Park samt dennes medie samarbejdspartner og 
evt. klassesponsor. 

 
 
2. Official 

2.1. Løbskoordinator 
Preben Jensen 
 
2.2. Sekretariat 
Sekretariat for DDS 
 
Inger Werge Poulsen 
Jaruplundvej 28 
6330 Padborg 
Tlf. 20 67 55 57 (efter 18.00) 
ingerwpoulsen@hotmail.com 
 
2.3. Tilmelding til de enkelte løb 
 
Tilmelding til de enkelte løb sker i.h.t. tillægsregler for det pågældende løb. 
 
Anmeldelsesgebyret (1.500 kr. + moms) fremgår af det enkelte løbs tillægsregler eller på 
MSS hjemmeside m-s-s.dk 

 
 
3. Deltager 

3.1. Danske kørere 
Serien er åben for danske kørere. 
 
3.2. Licens. 
Alle kørere skal have en grundlicens.  
 
3.3. EU licens (kørsel i EU lande samt associerede til EU) 

For at få udstedt en EU licens skal køreren være i besiddelse af en grundlicens. 
 
3.4. Klassesponsorer 
Klassesponsorer (hvis opnås) meddeles af Driftsforeningen Padborg Park inden den 1. 
april. 2013. 
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4. Løbsserie og mesterskabsbestemmelser. 
DDS køres i 2013 som et mesterskabsløb på danske baner efter løbsarrangørernes 
bestemmelser. 
 
4.1. Points 
 
4.1.1. Der gives points for Top 16 efter finalen, 17 til 32 efter kvalifikation. 
 
4.1.2 Point scale 
 
1.  plads  200 points 
2.  plads  180 points 
3.  plads  170 points 
4.  plads  160 points 
5.  plads  150 points 
6.  plads  140 points 
7.  plads  130 points 
8.  plads  120 points 
9.  plads  110 points 
10.plads  100 points 
11.plads    90 points 
12.plads    80 points 
13.plads    70 points 
14.plads    60 points 
15.plads    50 points 
16.plads    40 points 
17.plads    20 points 
18.plads    19 points 
19.plads    18 points 
20.plads    17 points 
21.plads    16 points 
22.plads    15 points 
23.plads    14 points 
24.plads    13 points 
25.plads    12 points 
26.plads    11 points 
27.plads    10 points 
28.plads      9 points 
29.plads      8 points 
30.plads      7 points 
31.plads      6 points 
32.plads      5 points 
 
Vinder af DDS er den kører, der opnår flest points. 
Ved pointlighed er det antallet af 1. pladser, 2. pladser o.s.v. der er udslagsgivende.  
Ved fortsat pointlighed er sidste fælles løb afgørende. 
De 20 bedst placerede kørere går automatisk videre til det efterfølgende års mesterskab, 
alle andre skal ud i en kvalifikationsrunde i efteråret. 
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5. Præmier 
5.1. Præmier til kører nr. 1,2 og 3 udstedes af den arrangerende klub 
 
5.2. Oversigt over eventuelle præmier fra klassesponsorer udsendes af 
Driftsforeningen Padborg Park senest den 1. april 2013. 
 
 

6. Afvikling 
Alle DDS afvikles i h.t. nærværende regler samt tillægsregler for de enkelte løb 
 
6.1. Træning, kvalifikation til top 16 og finale 
 
6.1.1. Lørdag 20 min. Træning. 
 
6.1.2. Lørdag 40 min. kvalifikation, såfremt tidsplanen tillader det. Ellers ligger 
kvalifikationen søndag 
 
Bedømmelse 
Kvalifikationen bedømmes af et dommerpanel på 3 personer. 
Bedømmelsen er endelig og kan ikke ankes.  
 
Alle dommer afgørelser i reglementet er Fakta domme og kan ikke ankes. 
 
Der er 1 opvarmningsomgang og 2 kvalifikationsomgange. 
 
Bedømmelsesregler 
Følgende bedømmes: 
- Fart 
- Vinkel på kørselsretning 
- Linje 
- Stil/Dæk røg 
 
Kriterierne for bedømmelsen er således: 
 
6.1.2.1. Fart 
Fart er det eneste ikke-subjektive kriterium. Hastighed bliver brugt til at måle en kørers 
hastighed på en bestemt del af banen. Hvert løb vil have et hastighedsområde. Farten vil 
blive målt i dette område og give op til 10 points med 0,25 points interval baseret på den 
gennemsnitlige hastighed målt om lørdagen. 
 
6.1.2.2. Vinkel 
Den maksimale drift vinkel, hvor en kører kan opretholde og kontrollere hans / hendes 
køretøj i hele det markerede baneforløb. Hvis en bil spinder, vil kører opnå 0 point. 
Hvis en bil har alle 4 dæk uden for banen, vil kører få 0 points. 
 
6.1.2.3. Ideal linje/Clipping point 
Ideal linjen er defineret som den ideale vej et køretøj skal køre på banen og består af 
indre clipping points og sektorer, ydre clipping points og sektorer, og overgangszoner. 
Indre clipping points er, hvor køretøjerne forreste kofanger skal komme så tæt på som 
muligt. Ydre clipping points er, hvor hjørnet af bilens bageste kofanger kommer så tæt på 
som muligt. Overgangszoner er områder, hvor retningen af linjen ændres og køretøjet skal 
ændre retningen af sin drift. Scoring baseres på udførelsen af overgangen og hvor tæt 
bilen kommer på clipping points. Påkøres clipping points, så det flytter sig, får køreren 0 

points for denne sektor 
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6.1.2.4. Stil 
Stil er en subjektive del af Drifters' kørsler, det er kørerens evne til at gennemkøre hele 
forløbet på en glidende og jævn måde, der viser overskud og gerne med massiv dækrøg. 
Det er essensen af stil. 
 
6.1.2.5. Kvalifikation points 
I kvalifikationen vil hver dommer blive tildelt linje, vinkel, eller stil. Hver dommer vil have 
op til 30 points at tildele med 0,25 points intervaller. Dommernes kombinerede scores plus 
fart scoren afgør, hvem der går videre til top 16. 
Resultatet offentliggøres skriftligt. 
 
6.1.2.6. I tilfælde af, at kvalifikationsrunden ikke kan gennemføres lørdag, vil den blive 
gennemført søndag, hvor der så kun køres top 8, mesterskabs points for pladserne 16-9 
vil blive tildelt efter kvalifikations points. 

 
6.1.3. Søndag 30 min. Top 16 Twin 
 
 Søndag 30 min. Top 8   Twin Finale 
 
Bedømmelse 
Finale og top 16 bedømmes af et dommerpanel på 3 personer. 
Bedømmelsen er endelig og kan ikke ankes. 
 
Der er 1 opvarmningsomgang efterfulgt af 2 gennemkørsler, hvor de to kørere skifter 
position som lead car 
 
Bedømmelsesregler 
Følgende bedømmes: 
- Vinkel på kørselsretning 
- Linje 
- Stil/Dæk røg 
- Præcision i forfølgelse af lead car 
 
Kriterierne for bedømmelsen er således: 

 

6.1.3.1. Twin Eliminerings Runde 

Tre dommere vil observere begge løb i løbet af en head to head kamp. Der vil ikke være 
nogen erklæring af scoringer mellem de to kørsler. Ved afslutningen af head to head kamp 
skal hver dommer individuelt erklære en vinder. Dommerne har lov til at diskutere, men 
det er ikke tilladt at vise de andre dommere, hvem man selv har anført skriftligt som 
vinder. Skulle der være stemmelighed f.eks. Dommer A har kører nr. 1 som vinder, 
dommer B har kører nr. 2 som vinder og dommer C har stemmelighed, køres der 
omkørsel. ”One-More-Time”. 

 
Twin runder er baseret på to (2) kørere i Head-to-Head-format. Højst placerede kører lead 

car 1 omgang - derefter byttes position, så lavest placerede kører lead car. 

Twin afvikles efter dette format: 
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Top 16  

Runde 1.  1 møder 16  

Runde 2.  8 møder 9  

Runde 3.  3 møder 14  

Runde 4.  6 møder 11  

Runde 5.  4 møder 13  

Runde 6.  5 møder 12  

Runde 7.  2 møder 15  

Runde 8.  7 møder 10 

 

Top 8  

Runde 9.   vinder runde 1 mod vinder runde 2  

Runde 10. vinder runde 3 mod vinder runde 4  

Runde 11. vinder runde 5 mod vinder runde 6  

Runde 12. vinder runde 7 mod vinder runde 8 

 

Top 4 

Runde 13. vinder runde 9 mod vinder runde 10  

Runde 14. vinder runde 11 mod vinder runde 12 

  

Taberne her kører bronze finale som giver 3 og 4 plads  

Vinderne kører finale som giver 1 og 2 plads. 

 
6.1.3.2. Ledende bil 
Den ledende bil skal kunne gennemkøre banen uden at lave nogen fejl, som skyldes pres 
fra den jagtende bil. 
 
Den ledende bil skal køre samme ideal linje, som til kvalifikationen med samme hastighed 
(+10,-10 km/t). Overholdes farten ikke, vil det betyde tab af fordel. Bruger den ledende 
bil fodbremsen for at sænke farten vil det betyde tab af fordel. 

Som udgangspunkt er kontakt mellem bilerne ikke tilladt.  

Skulle dommerne se noget, de bedømmer som en bevidst afkørsel af en konkurrent, vil 
dette kunne betyde udelukkelse fra serien, udelukkelse fra næste løb eller fratagelse af 
mesterskabs point, alt afhængig af overtrædelsens grovhed Dette vil blive afgjort af, 
løbsledelse og dommerne. 

Hvis den ledende bil mister drift, går offline eller reducerer hastigheden for drastisk i 

forhold til den pågældende kørers kvalificerende hastigheder, og den jagtende bil rammer 
den ledende bil, vil den ledende bil i de fleste tilfælde anses som værende skyld i 
kontakten. I alle andre tilfælde er det som udgangspunkt den jagende bil, der er skyldig 
Det er den enkelte dommers opgave at vurdere dette. 

Kontakt mellem bilerne, der skyldes at bilerne køre meget tæt og ikke har konsekvenser 
for driftet vil ikke koste fordel.  

Alle dommerafgørelser er endelig og kan ikke ankes.  
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6.1.3.3. Jagtende bil 
For den jagtende bil er lederen som et bevægeligt clipping points, den jagtende bil skal 
køre den samme grundlæggende linje som den ledende bil. Køres en anden linje end den 
ledende bils, vil det resultere i tab af fordel. Hvis den ledende bil er offline, skal den 

jagtende bil opholde sig i umiddelbar nærhed af den ledende bil for at få fordels points. 
Jagtende bil skal holde sig så tæt på den ledende bil som muligt for at få fordels point. 

 

6.1.3.4. Pace Zone 

En tempo kegle, eller tilsvarende markør, kan anbringes efter start for at gøre twin 

kampen så tæt og fair som muligt. Anvendelsen af en Pace Zone vil blive meddelt på 

førermødet om morgenen på løbsdagen. 

I tilfælde af, at det ikke er muligt at køre top 8 / finale, vil det være top 16 sammenholdt 

med kvalifikation, der er afgørende for mesterskabs points.  

 


