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Klubmesterskabsreglement 
for 

MG Car Club Danish Centre 
 
 

Nærværende reglement træder i kraft den 1. april 2020 og indeholder bestemmelser for: 
 
  A: Deltagelse 
  B: Klasseinddeling 
  C: Pointgivning 
  D: Præmiering 
  E: Protester 
 

A: Deltagelse 
Deltagelse i klubmesterskabet kræver medlemskab af MGCC Danish Centre samt at deltagelse i konkurren-
cen sker i en bil af mærket MG eller Austin Healey Sprite. (Bestyrelsen kan dog vedtage, at deltagelse i 
klubmesterskab kan ske i andre bilmærker, såfremt konkurrencen er et orienteringsløb og afholdes inden-
for perioden 1/10 – 31/3). 
 
Det påhviler samtlige deltagere og officials i et arrangement at overholde bestemmelserne i dette regle-
ment samt eventuelle tillægsregler for det enkelte arrangement mv. 
 

B: Klasseinddeling 
Orienteringsløb hvor gennemsnitshastighed er 30 km/t: Alle deltager i en og samme klasse. 
 
Manøvreprøver: Bilerne inddeles i klasser efter seedningsliste, se ’baneløbsreglement for ’MG Car Club 
Danish Centre’. 
 

C: Pointgivning 
Førsteplads = 20 klubmesterskabspoint, andenplads = 19 klubmesterskabspoint, tredjeplads = 18 klubme-
sterskabspoint. osv.  
Ved placeringslighed, f.eks. to førstepladser udgår andenplads og næste placering er nr. tre og så fremde-
les.  
 
I orienteringsløb tildeles der point til både kører og observatør, som frit skifte plads under konkurrencen. 
 
I manøvreprøver gives point efter placeringen blandt samtlige deltagere i klassen. 
 
I orienteringsløb og andre løb, hvor det ikke er praktisk muligt for løbsledelsen at deltage i løbet, tildeles 
denne maksimumpoint. Der kan kun opnås ”løbslederpoint” i et løb pr. løbsår. Hvis man laver flere løb, kan 
man selv bestemme, hvilket løb der ønskes point for. 
 
Som Klubmester betragtes den, der i årets løb har opnået flest point (uanset klasse og mærkeklasse).  
For at blive nr. 1, 2 eller 3 i Klubmesterskabet, skal man i de medregnede resultater have point fra delta-
gelse i både manøvreprøve og orienteringsløb. 
 
I tilfælde af pointlighed erklæres den, der først opfylder nedennævnte krav i nævnte rækkefølge for vinder 
(her bruges samtlige i årets løb opnåede placeringer): 
 
  1. Flest 1. pladser 
  2. Flest 2. pladser 
  3. Flest 3. pladser 
  4. osv. 
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Er der stadig pointlighed, erklæres den, der i sidste løb, hvor begge deltog, var bedst placeret, for vinder. 
 

D: Præmiering 
Klubmesteren får en vandrepokal. Nummer 1, 2 og 3 får en graveret præmie til ejendom. 
 
Ole Fredsgaard’s pokal vindes af den, der i årets hastighedskonkurrencer har opnået flest klubmester-
skabspoint. I tilfælde af pointlighed ved årets slutning erklæres den, der først opfylder nedenstående krav i 
den nævnte rækkefølge, for vinder: 
 
A) Flest førstepladser i manøvreprøverne 
B) Flest andenpladser i manøvreprøverne 
C) Flest tredjepladser i manøvreprøverne 
etc. 
 
Er der efter ovennævnte metode stadig point- og placeringslighed, erklæres den kører med den laveste 
samlede tid i den seneste manøvreprøve (totaltid alle prøvens heats) som vinder. 
 
Stifinder-pokalen vindes af den, der i årets orienteringsløb har opnået flest klubmesterskabspoint. I tilfæl-
de af pointlighed ved årets slutning erklæres den, der først opfylder nedenstående krav i nævnte rækkeføl-
ge for vinder: 
 
A) Flest førstepladser i orienteringsløbene, dernæst flest andenpladser etc. 
B) Er der stadig pointlighed, vinder den deltager, som samlet har opnået færrest strafpoint i orienteringslø-
bene i sæsonen. 
C) Er der stadig pointlighed, erklæres den der var bedst placeret i sidste løb, hvor begge deltog, for vinder. 
D) Er der stadig pointlighed, vinder den af deltagerne med pointlighed, som har kørt løbet i den ældste 
deltagende MG i sidste løb (første indregistreringsdato ud fra registreringsattesten). 
 

E: Protestregler 
En protest skal altid afleveres skriftligt til løbsledelsen senest 8 dage efter resultatlistens offentliggørelse. 
Sammen med protesten betales et gebyr på kr. 150,-, som tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge. 
Protester behandles i første instans af løbsledelsen. Dennes afgørelse kan senest 8 dage efter modtagelsen 
skriftligt ankes til Sportsudvalget eller Bestyrelsen, hvis der ikke er et aktivt sportsudvalg. Sportsudvalget 
henholdsvis Bestyrelsens afgørelse kan senest 8 dage efter modtagelsen skriftligt ankes til bestyrelsen via 
formanden. 
 
Bestyrelsen, 23.03.2020 


