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1.1 TITEL SAMT JURISDIKTION     
 Streetrace er en disciplin under STRIBEN RANDERS’ bestyrelse 

Dette bane-reglement omhandler STRIBENS RANDERS’ streetrace  

Hvis køretøjet kører hurtigere end 5,5 sekunder på den valgte 201 meter 

strækning, vil medfører 1. Advarsel, 2. Gang medfører bortvisning. 

1.2 KONKURRENCEREGLER FOR STREETRACE   
 Streetrace er en accelerationskonkurrence, som afvikles på en lige løbstrækning. 

 På lukket offentlig vej må løbsstrækningen være op til 201 meter. 

 Samt minimum 300 meters bremselængde. 

1.3 FØRER-REGLER      
 Føreren skal have gyldig kørekort 

 Må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller euforiserende stoffer. 

 KUN den tilmeldte fører må kører på banen. 

 Under løbet skal der bæres en ECE-godkendt styrthjelm. 

BILER: under løbet skal man min. Have 3-punktssele på. (medmindre bilen er 

godkendt til 2-punkts.) 

BILER U/indregistrering: skal bære brandsikre handsker & dragt. 

Dette skal være godkendt med enten FIA8856-2000, 8855-2000, SFI3.2. eller 

ISO6940. 

Særlige krav til fører af motorcykler: 

Godkendt hjelm med ECE-godkendelse. 

Bære enten hel- eller 2-delt kørerdragt. 

Have ECE-godkendte MC støvler på, samt ECE-godkendte handsker. 

Passagerer er ikke tilladt under konkurrence-kørslen. 



2.1 OFFICIALS       
Det er ALTID løbslederens ansvar, at break-out tiderne skal overholdes. 

Umiddelbart inde første kørsel skal baneopsætningen, sikkerhedsberedskabet 

m.m. godkendes af løbslederen. 

 Løbsleder/sikkerhedschef bærer det fulde ansvar for at alle regler er overholdt. 

2.2 TIDSTAGNING       
Der kan være elektronisk tidtagningsanlæg tilstede. Anlægget skal som 

minimum kunne måle tiden for den kørte strækning for 2 biler ad gangen. 

Såfremt tidtagningen ikke har betydning for konkurrencens afvikling, kan 

stopure benyttes for at sikre, at der ikke køres under break-out. 

2.3 BANEOPBYGNING      
 Streetracet bliver afholdt på almindelig offentlig lukket vej. (i henhold til §1stk2) 

Følgende tegning indeholder kørestrækning, bremsestrækning samt 

publikumsafspærring. 

Maksimum konkurrencestrækning på 201 meter. Og den hurtigste tilladte tid er 

5,5 sekunder.  

Banebredde minimum 7 meter. 

Bremsestrækning minimum 300 meter. 

Barrieren placeres ved banekanten i startområdet og 50 meter ud. 

Barrieren består af beton autoværn (DB blok 50/65.) 

Tilskuerhegnet står minimum 1 meter fra beton autoværnet og max. 50 meter 

ud fra startområdet. (se Bilag 1.) 

Herved refereres der til §14. 

Ved skader på banens opbygning standses løbet til udbedring af dette i henhold 

til § 12. 

2.4 PRESSE OG ANDEN ADGANG TIL BANEN   
Adgang for pressen skal godkendes og anvises fra startområdet af 

løbslederen/sikkerhedschef. 



3.1        STREETRACESIKKERHED&REDNINGSREGLEMENT 
Der vil til hvert løb være 1 læge og 1 ambulance tilstede, samt 2 samaritter. 

(ifølge Transport-,bygnings- og boligministeriets §13 stk. 3. Samt at 

ambulancemandskabet overholder §13 stk. 4. Overholdes dette ikke referer vi 

til §16 stk. 2 samt 3.) 

Der vil altid være radiokontakt mellem løbsleder/sikkerhedschef, starter og 

redningsmandskab. 

Der er tegnet forsikringer til løbets afholdelse i henhold til §8 samt §9. 

Medarbejder forsikring (TRYG – policenr. (653 780 511)) 

Tilskuer forsikring (TRYG – policenr. (670 8040 880)) 

I henhold til at kunne deltage i løbet skal køretøjet kontrolleres og gennemgås i 

holdhold til §10 samt §11. 

3.2 BEREDSKABET      
Baneslut-køretøj indeholder en Official/brandmand udstyret med radiokontakt 

til starter samt: 

1. Brandslukkere min. 3 stk. 

2. Brandtæppe. 

3. Kost + skovl. 

4. Kattegrus. 

5. Afspærringsmateriale. 

6. Walkie-talkie til kommunikation ti banestyring. 

Startområdet er minimum forsynet med 1 kulsyreslukker, 1 skumslukker og 1 

vandtank med pumpe. 

Vagter ved alle sideveje (minimum 15 m. fra selve banen.)  m/ radio samt 

godkendt afspærringsmateriale 

 

 

 



4.1 BILAG 1       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 BILAG 2       
 


