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Incident app 

Alle kørere skal benytte app’en under løbet. Tilfælde af en kører ikke benytter app’en vil køreren 

omgående blive eksluderet fra løbet. 

 

Download Incident Reporter her :  

● https://www.dropbox.com/s/fv4dpwcqsslg2e0/Sensor_21_01_01.zip?dl=1  

● Udpak den hvor du vil i en mappe efter eget valg, men på samme maskine som iRacing  

● Start "IRacingSensor.exe" du skulle nu gerne kunne følge med i hvad den gør  

● App’en arbejder i baggrunden og påvirker ikke iRacing eller andre programmer. 

● Det er vigtigt at understrege at denne app udelukkende henter data fra iRacing. Den laver ingen 

data mining eller lignende.  

Tidsplan 

 

 

Session   Varighed  Tidspunkt  Trackstate  

Lørdag  

Frigivelse af bane 
og setup  

  20:00    

Træning  240 min  20:00 - 24:00   Admin afgør 

Søndag  

Officiel Træning  285 min  06:00 - 10:45  Admin afgør 

Ny Server         

Førermøde    10:45-11:00   

Træning   80 min  11:00 - 12:17  Admin afgør 

Kval   10 min   12:17 - 12:27  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  13:03 - 13:33  Carried over 

https://www.dropbox.com/s/fv4dpwcqsslg2e0/Sensor_21_01_01.zip?dl=1


 

Strafbane  

Som noget nyt indføres der strafbane. Strafbane kan gives som straf til en kører som er skyldig i uheld 

eller påkørsel af anden deltager. Strafbanen er illustreret nedenfor  

● Straffe informeres som besked til alle via Racing chat  

● Strafbanen skal tages på den pågældende omgang / den efterfølgende omgang man når op til 

svinget.   

● Køreren gør entre til strafbanen fra ydersiden banen (illustreret) 

● Der må ikke gøres entre under overhaling  

● Køreren som er i strafbanen har ansvaret for at komme sikkert tilbage på banen.  

● Strafbanen slutter ved den hvide linje efter keglerne (billede) Når køreren passerer denne efter at 

have taget strafbanen, skal han fortsætte langs ydersiden af banen.  

● Slowdown skal afvikles med det samme.  

● Det er ikke tilladt at blokere andre konkurrenter direkte efter udgang fra strafbane eller i 

forbindelse med strafbane.  

● Modtager køreren strafbane på sidste omgang uden mulighed for at gennemføre, modtager 

køreren 5 sekunders straf.  

 

Sving 7, Sebring International Speedway 

Pit Limiter Zone = 1. gear i Pit Limiter, max 72 km/t  

 

 



 

Dæk Opvarmning  

Det er forbudt at varme sine dæk ved at lave stående hjulspind og donuts. Unødvendig / urealistisk dæk 

opvarmning som det er set i PESC tolereres ikke. Det vil blive takseret som usportslig opførsel/kørsel og 

blive straffet med udelukkelse fra den pågældende afdeling. 

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.  

 

Kørsel under træning  

Kørsel på træningsservere er også underlagt reglementet. Usportslig opførsel på banen kan derfor 

resultere i advarsel og straf.  

Live meddelelse fra kører til løbsledelse 

Hvis man som kørere bliver anbragt i en situation som ligger udenfor reglerne, dette kan f.eks. være en 

påkørsel eller trængning fra anden deltager, er det tilladt at mappe en knap som skriver “STEWARD” i 

chatten. Misbruges denne knap / funktion kan det give straf. Det anbefales at man mapper denne chat 

funktion.  

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  

Spotter 1 :  Daniel Falk  

Spotter 2  : Kasper Stoltze  

Spotter 3  :  Dennis Meisner   

 

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.  

 

 

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

