
 

 

 

Slagelse Auto Sport, Slots Bjergbyvej 38, 4200 Slagelse 

CVR.Nr. 34537690 Danske Bank Reg. Nr. 1551 , Konto Nr. 3218295 

www.sasnyt.dk mail@sasnyt.dk 

SAS Klubmesterskab 2014 
 

Tællende arrangementer: 

VM alle afdelinger 

SM5 i Slagelse 

  

Point: 

Point følger altid 1. køreren, og kun SAS-medlemmer kan optjene point til klubmesterskabet. 

Der gives point efter samme skala som ved Vestsjællandsmesterskabet, altså 20 for en sejr, 15 for 

andenplads, 12 for tredjeplads, 10 for fjerdeplads og herefter faldende 1 point pr. placering. 

Points opstillet i rækkefølge: 

1 = 20 point 

2 = 15 point 

3 = 12 point 

4 = 10 point 

5 = 9 point 

6 = 8 point 

osv. indtil 1 point for en 13. plads. 

Der gives point efter placering i klassen, uagtet hvilken stamklub deltagerne er fra. Altså giver en 

tredjeplads i klassen efter to ikke-SAS medlemmer 12 point. 
  

Da klasseinddelingen i VM og SM ikke er ens, overføres placeringer i VM’s 4 klasser til SM’s 7 klasser efter 

følgende regler: VM klasse 2 overføres til SM klasse 2/3 (klassede dæk/frie dæk), VM klasse 3 overføres til 

klasse SM klasse 4/5 og VM klasse 4 overføres til SM klasse 6/7. 
  

Ved skift af klasse i løbet af året, følger optjente point fra tidligere klasse med. I forhold til pointlighed 

vurderes ud fra sidst valgte deltagerklasse (se mere under pointlighed). 
  

Klubmester bliver den førstekører med det højeste antal point, når alle tællende løb er afviklet. 
  

Pointlighed: 

Ved pointlighed foretages følgende tie-break procedure: 

1: Flest klassesejre 

2: Lavest rangerede deltagerklasse (klasse 1 lavest, derefter 2,3,4,5,6 og sidst 7) 

  

Bonus for hjælp ved SAS-arrangementer: 

Ved hjælp til klubrally-arrangement gives point*1,5 (50% ekstra) i det næst efterfølgende tællende løb man 

deltager i. 

Ved hjælp til DM i Slagelse gives point*2 (dobbelt point) ved næst efterfølgende tællende løb man deltager 

i. 

  

OBS: 

For at optjene point til klubmesterskabet, skal resultatliste indsendes til listeførende Christian Arp på 

carp@sasnyt.dk. 

  

 


