AMA Supercross har igen i 2019 ladet sig inspirere af
pokalløb på Mols med Triple Crown formatet.
Mols fortsætter derfor i førertrøjen med det
traditionsrige forårsløb hvor vinderen findes efter 3 heat!
Og der er flotte præmier sponsoreret af Shadowchaser
MX & Mols Bolsjer.
Forhåndstilmelding 99Kr eller Eftertilmeldning 200Kr, på
www.molscross.dk under event eller på dagen.
Klasser maxi bane
1: 65 + 85C
2: C-Åben
3: 85B + 125-2T
4: Oldboys +36 & +46
5: B-Klasse
6: A-Klasse

Klasser lillebane:
1: 50 Micro Auto iht. DMCU’s
klassificering
2: 50C, 50 auto C, fri tunning
3: Super Micro, 50 auto B, fri
tuning, max 80ccm

Tidsplan stor bane:
Træning start kl.0900(8min)
65 + 85C + C-Åben
85B + 125-2T
Oldboys +36 & +46
B-Klasse
A-Klasse
Heat 1 start kl.1020
65 + 85C (8min + 1omg)
C-Åben (8min + 1omg)
85B + 125-2T (10min +1omg)
Oldboys +36 & +46 (10min +1omg)
B-Klasse (10min + 1omg)
A-Klasse (10min +1omg)
Pause 30min
Heat 2:
65 + 85C (8min + 1omg)
C-Åben (8min + 1omg)
85B + 125-2T (10min +1omg)
Oldboys +36 & +46 (10min +1omg)
B-Klasse (10min + 1omg)
A-Klasse (10min + 1omg)
Pause 10min
Heat 3 Super heats:
65 + 85C + C-Åben (12min + 1omg)
85B, 125-2T & Oldboys +36 & +46 (15min + 1omg)
A & B klasserne (18min + 1omg)

Tidsplan micro bane:
Træning 10min
0900 – 0910: 50 Micro Auto
0915 – 0925: 50C
0930 – 0940: Super Micro
1.Heat
1000 – 1015: 50 Micro Auto (10min + 1omg)
1020 – 1025: 50C (10 min + 1omg)
1030 – 1035: (12min + 1omg)
2.Heat
1100 – 1115: 50 Micro Auto (12min + 1omg)
1120 – 1135: 50C (12min + 1omg)
1140 – 1155: Super Micro (15min + 1omg)
3.Heat
1300 – 1320: 50 Micro Auto (15min + 1omg)
1325 – 1345 50C (15min +1omg)
1350 – 1415: Super Micro (18min + 1omg)
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Der køres efter DMCU’s reglement med følgende tillægsregler:
Sidste forhåndstilmelding er søndag D.10 Marts, sidste eftertilmelding på klubmodul
torsdag D.21 Marts. Derefter tilmelding på dagen.
Point system stor bane: 1.Plads 1point, 2.plads 2point…Fyrretyvendeplads 40 point.
DNF, DNS DNQ giver 50 point
Point tildeles efter samlet placering i hvert heat, f.eks. kan en 65’er ”stjæle” point ved
at kører fra en 85C
Dagens vinder er køreren med færrest point
Pointsystem micro iht. Reglementet for DAM
Hver klasse præmiers hver for sig
Løbsledelsen kan på dagen ændre sammenlægningen af klasser
På stor bane er der pokal til 1, 2 & 3 plads
På Micro bane er der pokal til alle
Parkferme lukkes når starten går i det pågældende klasse
B-Klassen består af 125B + Spec.B
Mini pige klassificeres i hhv. 65 eller 85C
Maxi pige klassificeres i C-Åben, eller efter maskintype og eget ønske
Der er ikke prøveomgang
Placering ved startbom efter lodtrækning med klemmer
Maskinen skal have synligt nummer, der er fri baggrunds og tal farve
På storbane afvikles heat hurtigst muligt efter forgående heat
Tidsplan for lille bane bestemmes af løbsledelsen på dagen
Til Superheats er der max 40 kører på banen. Pladserne tildeles de bedste kørere fra
heat 1 & 2, ligeligt mellem klasserne
Man skal være i besiddelse af et gyldigt motocross licens for at deltage
Løbsledelsen klassificere kører fra andre organisationer end DMCU
Efter forhåndstilmeldingen er lukket forbeholder løbsarrangøren sig retten til at lukke
for eftertilmelding i visse klasser eller omplacere kørere

