
 

 

Reglementsændringer 

I første afdeling af Porsche Esports Carrera Cup Danmark oplevede vi desværre store komplikationer med 

serverforbindelsen. Komplikationerne gjorde at et stort antal kørere, gentagne gange, blev ufrivilligt disconnected i 

løbet. Siden løbet har vi været i dialog med iRacing vedrørende problemet, de forsøger at finde fejlkilden.  

 

Endvidere viste det sig at dommerne ikke kunne sende strafmeddelelser korrekt til kørerne direkte under løbet.  

Nogle kører blev også uforvarrent ramt at iRacings incident system på en ikke hensigtsmæssig måde. 

 

For at imødekomme de komplikationer som ovenstående har givet, har dommerne taget reglementet til 

eftertragtning og udarbejdet følgende tilføjelser og ændringer som vil være gældende fremover :  

 

Punkt 4 Løbsafvikling 

4.5 Incident Grænse  

 

17 incidents =  Stop’n’go,  

25 incidents = Udelukkelse fra løbet  

17 incidents =  25 sek straf. 

Hver incident derefter = 1 sek straf. 

Føler dommeren at en deltager spekulerer i incidents, dvs. kører op i folk for at give den forankørende straf, kan 

dette medføre straf. Hvis en deltager på de sidste omgange uforvarende kommer på 17 incidents point, er det muligt 

at prøve sin straf i en protest. 

 

Punkt 5 Pointsystem 

5.3 Fratrækkelse af point  

 

Efter 9. Afdeling fratrækkes deltagernes 24 dårligste løb af i alt 18 løb, i den endelige mesterskabsstilling. Løb 

hvorfra man er diskvalificeret kan ikke trækkes fra.  

Mesterskabsstilling efter 9. Afdeling afgør hvilke kørere som modtager invitation til live eventen.  

 

Punkt 13 Løbsrevision  

13.2 Klager over hændelser  

 

Vil man klage over en episode i et løb, vil der der være klagefrist indtil indtil klokken 23:59 24 timer efter 

løbsafslutning. Klager indgives via følgende https://protest.esport-racing.eu. Klagerne vil efterfølgende blive 

behandlet af dommere. Ved indgivelse af klage skal følgende punkter være overholdt for at klagen tages til 

www.esport-racing.eu  

https://protest.esport-racing.eu/


 

eftertragtning. Det er deltagers eget ansvar at gemme replay. En deltager kan kun klage over en hændelse som 

deltageren selv er impliceret i.  

 

Punkt 4 Løbsafvikling  

4.3 tidsplan  

 

 

 

Punkt 18 Forbehold  

18.2 Genstart af løb  

Det er løbsledelsen som bestemmer om løbet skal genstartes. Løbsledelsen består af promotor og race stewards. 

 

Punkt 4 Løbsafvikling  

4.6 Fast Repair  

Deltagerne har et stk. fast repair i hvert løb  

 

www.esport-racing.eu  

Session   Varighed  Tidspunkt  Omgange  Trackstate  

Træning   360 min   12:00 - 18:00    Track state 30% 
Auto generated 

Ny Server          

Førermøde    18:50-19:00  Mødepligt   Discord  

Træning   30 min  19:00 - 19:30    Track state 30% 
Auto generated 

Kval   10 min   19:30 - 19:40    Carried over  

Løb 1   20 min  19:40 - 20:00     Carried over 

Warm Up  5 min 
10 min 

20:00 - 20:05 
20:00 - 20:10 

  Carried over 

Løb 2   30 min  20:05 - 20:35 
20:10 - 20:40 

  Carried over 

Efter løb er skal top runners være klar til interview med broadcast. 
Broadcast vælger selv kørerne til interviews.  


