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Road Racing: Aftale på plads om MC Super Challenge `09
31/03-2009

Bestyrelsen for den organiserede Road Racing-sport i Danmark (Sportsdivision Road Racing under Danmarks Motor
Union, DMU) har i dag godkendt aftalegrundlaget for MC Super Challenge-turneringen 2009.

Øvrige underskrivere på aftalegrundlaget er DTC organisationen og Aarhus Motor Klub (AMK).
MC Super Challenge `09 afvikles i år over 14 afdelinger fordelt på 7 weekender.

Henrik Berendt, formand Sportsdivision Road Racing:
"Vi har i år været gennem nogle længerevarende drøftelser omkring indholdet af aftalen. Målet har fra vores side hele tiden være
at vi skulle nå frem til en aftale, som både sporten og kørerne kunne acceptere. Set fra et kørersynspunkt, så er aftalen, i
forhold til den oprindelige ordlyd, væsentlig mere attraktiv - herunder med en klart lavere kørerbetaling end tidligere
skitseret."
"Vi håber, at sportens udøvere vil kvittere ved tilmelding til serien, som er den væsentligste eksponent for Road Racing på
arrangementssiden i Danmark."
Blandt de sidste knaster i aftalen har været en aftale om håndtering af de sikkerhedsmåtter som lægges ud i svingene på
Jyllandsringen. Måtterne er fuldt finansieret af SD Road Racing, og dermed road racing-sporten i Danmark.
"I dansk road racing viste vi allerede sidste år vores goodwill samt oprigtige ønske om at bakke op omkring repræsentation i
DTC-serien, ved at supplere vores krav om sikkerhedsmåtter på afskærmningen i svingene på den udvidede Jyllandsringen ved efterfølgende at sørge for - at finansieringen kom på plads. Den holdning fastholder vi i år, men har dog måttet skærpe
vores krav til hvorledes materialet skal behandles i sæsonen," slutter Henrik Berendt.
AFTALEN KORT:
MC Super Challenge køres over 7 weekender, hvor hver består af to afdelinger af MC Super Challenge, samt to afdelinger
af DM for enten Superbike eller Supersport.
Hver af de kørte afdelinger er planlagt til at bestå af 2 gange tidtagning af 20 min samt 2 løb af ca. 20 min. Begge afdelinger
afvikles i samme løb og point fordeles ud fra samlet placering og hvilken klasse man er tilmeldt.
Det er besluttet af en hel sæson koster kr. 14.700,00 pr. kører for MC Super Challenge
afdelingerne afholdt sammen med DTC. DTC opkræver det samlede beløb for de 7 afdelinger af hver kører som betales i
henhold til en køreraftale.
Kørerne til DM-afdelingerne betaler via DTC. Prisen pr. weekend er kr. 2.100,00. DM-kørerne tilmelder sig via DTC’s
hjemmeside. Princippet er først til mølle. Dvs. at når banens max. antal kørere er tilmeldt og har betalt - så lukkes der for
yderligere tilmelding.
DTC uddeler og betaler pokaler/præmier ved løbene i forbindelse med DTC til både MC Super Challenge samt DM
afdelingen.
KALENDER 2009
DATO - KLASSER - BANE
9.-10. maj, MC SC + DM-Superbike, Jyllandsringen
23.-24. maj, MC SC + DM-Superbike, Padborg Park
27.-28. juni, MC SC + DM-Supersport, Jyllandsringen
8.-9. august, MC SC + DM-Supersport, Padborg Park
22.-23. august, MC SC + DM-Superbike, Jyllandsringen
12.-13. september, MC SC + DM-Supersport, Ring Djursland
3.-4.oktober, MC SC + DM-Superbike, Jyllandsringen

http://www.dmusport.dk

Powered by Joomla!

Genereret: 25 May, 2013, 20:21

