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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/0ou3w01hro25k5d/IRacingSensor_1_3_1.zip?dl=1 (NYT LINK) 

● 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  12:00 - 16:45  Admin afgør 

Ny Server         

Førermøde    16:45-17:00   

Træning   77 min  17:00 - 18:17  Admin afgør 

Kval   10 min   18:17 - 18:27  Carried over  

Løb 1   20 min  18:30 - 18:50   Carried over 

Warm Up  10 min  18:50 - 19:00  Carried over 

Løb 2   30 min  19:03 - 19:33  Carried over 

https://www.dropbox.com/s/0ou3w01hro25k5d/IRacingSensor_1_3_1.zip?dl=1


 

Banegrænser  

Deltagerne er tilladt at køre efter iRacing Cut Track 

Ligger race line uden for de hvide linjer, opfattes køreren som at forlade banen, når alle fire hjul er over de 

hvide linjer. I tilfælde af uheld vil dommerne tage udgangspunkt i følgende :  

 

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.” 

 

Drive through 

I Stedet for strafbane køres der med Drive through. Drive through udføres ved at køre gennem pitten 

mens bilen kører i pit limiter i første gear. Man skal ikke holde stille eller parkere i en pit box. Ser 

dommerne at en kører snyder ved at skifte mellem 1. og 2. gear i pit limiteren for at opnå højere 

hastighed, vil dette blive straffet med udelukkelse fra det pågældende løb.  

 

Drive through uddeles gennem besked til køreren in-game Det er kørerens eget ansvar at holde øje med 

at strafmeddelelsen i iRacing. Strafmeddelelsen vises i øverste del af billede. Dommerne vil i 8. afdelingen 

og fremadrettet, gentage beskeden flere gange til den pågældende kører.  

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. Dette gælder også preload med kombineret 

kobling-bremse-speeder. 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, eller forlader 

undervejs, resulterer dette i 15 strafpoint til den pågældende kører. Køreren skal være mødt op klokken 

16:45. 

 

Live meddelelse fra kører til løbsledelse 

Hvis man som kørere bliver anbragt i en situation som ligger uden for 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. Man kalder på “STEWARD” EN gang.  

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 have en token, Tokens er 

personlige og man behøver derfor kun en i løbet af hele mesterskabets løbetid. Alle har fået en tilsendt en 

på mail, ved spørgsmål / problemer kontakt Mikkel Holch på mh@esport-racing.dk eller på discord.  

 

Deadline for protest er på løbsdagen, senest kl. 22:00. Høringer på protester vil blive sendt mellem 22:00 

& 23:00, hvorefter svar på høringer skal være retur inden kl 19.00 mandag d. 8 marts. 

Venligst tjek om der allerede er blevet afsagt live dom i en protest i tænker at lægge på en 

anden kører. Dette kan tjekkes under #live-strafmeddelelser på discord. 

 

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

Dommere & spottere 

Dommer 1  : Mikkel Holch  Spotter 1  : Kasper Stoltze  

Dommer 2  :  Nika Ciprian  Spotter 2  :  Dennis Meisner  

Dommer 3  :  Nicolai Bjerre  Spotter 3  :  Daniel Falk  

Spotter 4  :  Thor Qualmann   

 

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


 

Overhaling 

   

 



 

Kørsel under træning  

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

resultere i advarsel og straf.  

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, førermøde og i opdateret slutinstruktion. 

 

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

