Vejsportsudvalget

MESTERSKABER
i
BILORIENTERING 2021

Oversigt over mesterskabsturneringer
for bilorienteringsløb
i DASU – NEZ-regi.
Kom og vær med
- det er sjovt, spændende, udfordrende

NORTH EUROPEAN ZONE – AUTO NAVIGATION (NEZ)
NEZ-mesterskabet for Auto-navigation (bilorientering) er udskrevet i henhold
til regler udarbejdet af NEZ-arbejdsgruppe. Link til regler for turneringen:
https://fia-nez.eu/wp-content/uploads/2020/05/North-European-AutoNavigation-Championship-2020_v1.0_final_changes.pdf (ovenstående er
reglerne for 2020, men der er pt. ikke kendskab til ændringer for 2021)
Følgende løb er tællende i 2021:
1. afd.
6. august 2021
2. afd.
7. august 2021
3. afd.
1. oktober 2021
4. afd.
2. oktober 2021
5. afd.
15. oktober 2021
6. afd.
16. oktober 2021

SOMS, Struer
RAS, Randers
Ljungby, Sverige
Grimslöv,Sverige
Loppi, Finland
Lohja, Finland

DANMARKSMESTERSKABET (DM)
Danmarksmesterskabet er udskrevet i henhold til DASU’s reglement 4.
Følgende løb er tællende i 2021:
1. afd.
10. april 2021
2. afd.
12. juni 2021
3. afd.
7. august 2021
4. afd.
21. august 2021
5. afd.
25. september 2021
6. afd.
6. november 2021

VAS, Fredrikssund
MBO, Borup
RAS, Randers
TMS, Thy
SAK, Sydsjælland
AAS, Aarhus

HOLDMESTERSKABET (Hold-DM)
Holdmesterskabet er udskrevet i henhold til DASU’s reglement 4.
Følgende løb er tællende i 2021:
4. september 2021

KOM, Kjellerup

SJÆLLANDSMESTERSKABET (SM)
Landsdelsmesterskabet, Sjællandsmesterskabet, er udskrevet i henhold til DASU’s
administrative cirkulære I 8.
Der udskrives Sjællandsmesterskab i følgende klasser:
M-KLASSEN
A-KLASSEN
B-KLASSEN
C-KLASSEN
D-KLASSEN
samt
KLUBHOLD
Følgende løb er tællende:
1. afd.
2. afd.
3. afd.
4. afd.
5. afd.
Tællende afviklede løb:
Tællende løb individuel:
Tællende løb for klubhold:

20. marts 2021
10. april 2021
12. juni 2021
12. september 2021
25. september 2021

SAS, Slagelse
VAS, Frederikssund
MBO, Borup
VAS, Frederikssund
SAK, Sydsjælland

6-5-4-3-2-1
4-4-3-2-2-1
4-4-3-2-2-1

Medlemmer af løbsledelsen i et mesterskabsløb, tildeles point i henhold til
reglement 4, pkt. 4.008 H
Der tildeles point til medlemmer i en sjællandsk klub. Licensindehavere i en
jysk/fynsk klub kan deltage i sjællandsmesterskabet som alm. medlem af en
sjællandsk klub.
Mandskabet har mulighed for i 1 løb at udskifte enten fører eller observatør. Hvis
dette ønskes, skal det meddeles vejsportsudvalget, inden løbet køres. De indkørte
point i pågældende løb tildeles herefter det ’oprindelige’ mandskab.
Pointgivning i alle klasser:
Placering nr.:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 osv.
Point:
50 - 48 - 47 - 46 - 45 - 44 osv.
Holdpoint er lig mandskabets individuelle point.
Et klubhold består af max. 3 mandskaber (kan godt være fra samme klasse). Det
ene kan være løbsledelsen, der i så fald tildeles 48 point.
Ved pointlighed gælder DASU’s reglementshæfte nr. 4, pkt. 4.130 J samt 4.131 K.
DASU uddeler medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse samt pokal til den vindende
klub i klubhold.

JYSK-FYNSK MESTERSKAB (JFM)
Landsdelsmesterskabet, Jysk-Fynsk Mesterskab (JFM), er udskrevet i henhold til
DASU’s administrative cirkulære I 8.
Der udskrives Jysk-Fynsk Mesterskab i følgende klasser:
M-KLASSEN
A-KLASSEN
B-KLASSEN
C-KLASSEN
D-KLASSEN
samt
KLUBHOLD
Følgende løb er tællende:
1. afd.
2. afd.
3. afd.
4. afd.
5. afd.
6. afd.
Tællende afviklede løb:
Tællende løb individuel:
Tællende løb for klubhold:

6. august 2021
7. august 2021
21. august 2021
4. september 2021
11. september 2021
6. november 2021

SOMS, Struer
RAS, Randers
TMS, Thy
KOM, Kjellerup
AAS, Aarhus
AAS, Aarhus

6-5-4-3-2-1
4-4-3-2-2-1
4-4-3-2-2-1

Medlemmer af løbsledelsen i et mesterskabsløb, tildeles point i henhold til
reglement 4, pkt. 4.008 H
Der tildeles point til medlemmer i en jysk/fynsk klub. Licensindehavere i en
sjællandsk klub kan deltage i jysk/fynsk-mesterskabet som alm. medlem af en jyskfynsk klub.
Mandskabet har mulighed for i 1 løb at udskifte enten fører eller observatør. Hvis
dette ønskes, skal det meddeles vejsportsudvalget, inden løbet køres. De indkørte
point i pågældende løb tildeles herefter det ’oprindelige’ mandskab.
Pointgivning i alle klasser:
Placering nr.:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 osv.
Point:
50 - 48 - 47 - 46 - 45 - 44 osv.
Holdpoint er lig mandskabets individuelle point.
Et klubhold består af max. 3 mandskaber (kan godt være fra samme klasse).
Det ene kan være løbsledelsen, der i så fald tildeles 48 point.
Ved pointlighed gælder DASU’s reglementshæfte nr. 4, pkt. 4.130 J samt 4.131 K.
DASU uddeler medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse samt pokal til den vindende
klub i klubhold.

