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Førermøde 

Reglement punkt 14.3  

Førermøde  

Alle kørere har mødepligt til førermøde. Opdages det at en kører ikke stiller op til førermøde, resulterer 

dette i 15 strafpoint til den pågældende kører. Køreren skal være mødt op klokken 10:45.  

 

Førermødet finder sted på discord klokken 10:45.   

Dæk Opvarmning  

Unødvendig / Urealistisk dæk opvarmning som det blev gjort i PESC er IKKE OK !! det vil blive takseret 

som usportslig opførsel/kørsel og vil blive straffet hårdt også DQ i heat 1. 

 

Generel kørsel 

Kørsel på trænings server også skal ligge på forventet niveau, spærring / usportslig kørsel kan straffes. 

Kørsel fra kl 12:00 PLEASE køre pænt, nu sendes der live på TV2. Lad være at smide den i væggen 

under kvalifikationen hvis laver en fejl. / usportslig kørsel, bliv mellem de hvide linier. 

 

Tidsplan 

 

Session   Varighed  Tidspunkt  Omgange  Trackstate  

Træning   245 min   06:00 - 10:45    Admin afgør 

Ny Server           

Førermøde    10:45-11:00  Mødepligt    

Træning   80 min  11:00 - 12:20    Admin afgør 

Kval   10 min   12:20 - 12:30    Carried over  



 

 

   

 

Løb 1   20 min  12:30 - 12:50     Carried over 

Warm Up  10 min  12:50 - 13:00    Carried over 

Løb 2   30 min  13:00 - 13:30    Carried over 



 

Live Strafmeddelelser  

Live Strafmeddelser meddeles vil blive meddelt iRacing Chat og på Porsche Esports Carrera Cup 

Discord Tekst kanal under “live strafmeddelelser”  

 

Protester  

Ønsker man at lægge protest på en anden deltager, er det nødvendigt at bestille en token, Tokens er 

personlige og man behøver derfor kun en i løbet af serien. Har man ikke fået en, kan de bestilles på 

mh@esport-racing.dk . Tokens er gratis. Deadline for protest er på løbsdagen, senest klokken 18:00. 

 

Protester sker via følgende link : https://protest.esport-racing.eu/  

 

 

Dommere & spottere 

Dommer 1 : Mikkel Holch  

Dommer 2 :  Nicolai Bjerre  

Dommer 3 :  Nika Ciprian  

 

mailto:mh@esport-racing.dk
https://protest.esport-racing.eu/


 

Overhaling 

   

 



 

Zoom - TV Webcam Feed  

Vi opfordrer alle kørere til at være aktive på zoom under aktiviteterne. Disse streams bruges under 

løbsafiklingen til Race Feed 

 

Racespot.tv guide til opkobling på Zoom.  

https://docs.google.com/document/d/1_j6uBApVcmcaSwnVTDkiP06gqPRFzKU6gV9jet6chzw/edit 

Discord / interviews 

TV2 står for interviews. Derfor bedes alle kørere være online på discord. TV2 ringer de kørere op som 

skal stille op til interview. Interview skal være med lyd og webcam billede og vil blive brugt mellem og 

efter løbene til live interviews. 

 

Forbehold 

Bemærk at der kan komme ændringer før løbsstart. Når banen er offentliggjort vil Race Stewards være i 

dialog med kørerne, i tilfælde af at regler for track limits skal ændres til den pågældende bane. 

Ændringerne vil i så fald blive kommunikeret klart på Discord og til førermøde.  

 

Banegrænser 

Reglement punkt 11.8  

Banegrænser 

Banens grænser går mellem banens hvide, på visse baner gule linjer, har man bilen placeret med alle fire 

hjul udover disse linjer betragtes dette som at forlade banen. Opdager dommerne at en deltager 

misbruger banens grænser, er dommerne berettiget til at give advarsel og straf.  

 

Nedenstående billeder er steder hvor at der bane grænsen afviger fra de hvide linjer.  

   

 

https://docs.google.com/document/d/1_j6uBApVcmcaSwnVTDkiP06gqPRFzKU6gV9jet6chzw/edit


 

 

Sving 8, Woodcote 

Dette er en bekræftelse og eksempel på det ikke er okay at køre udover de hvide linjer. 

 

 



 

Sving 18, Club 

Dette er en undtagelse hvor det er okay at køre ud over at den hvide linje.

 

 

 


