
Nedenstående bestemmelser gælder i NEZ mesterskabet og i DM 7  på Nysumbanen, da 
dette løb er udskrevet som NEZ mesterskabsløb.  
 
Nationale vægtgrænser f.eks. Gr.N, gælder ikke ved dette løb. 
Husk derfor at få vejet din bil så du kender den nøjagtige vægt. 
 
 Bestemmelser for vægt i NEZ :  

Det er bilens minimumsvægt med fører, brændstof, olie og øvrige væsker som findes når bilen 
vejes.  
Vægten kan opnås med ballast.  
Hvis cylinderkapaciteten øges skal minimumsvægten øges til den i tabellen angivne værdi.  

 
NEZ reglement:  
Weights in all divisions: According to FIA European rallycross Championship table  
 
14.4. The weight of the car is measured with the driver on board wearing his/her full racing apparel, 
and with the fluids remaining at the moment at which the measurement is taken. The weight will be 
according to the following table:  
 
up to 1000 cm³:   770 kg  
over 1000 cm³ and up to 1400 cm³: 860  
over 1400 cm³ and up to 1600 cm³: 950  
over 1600 cm³ and up to 2000 cm³ 1030  

over 2000 cm³ and up to 2500 cm³ 1130  
over 2500 cm³ and up to 3000 cm³ 1210  
over 3000 cm³ and up to 3500 cm³ 1300  

over 3500 cm³ and up to 4000 cm³ 1380  
over 4000 cm³ and up to 4500 cm³ 1470  
 
14.5 Engine – free, in original department.  
Turbocharged engine has coefficient 1,7 for example turbocharged engine 2000 cm3 is equal 3400 
cm3 (2000 x 1,7) Turbo restrictor according to FIA regulations.  
 
Danske bestemmelser om placering af ballastvægt:  
279A-9.4. .BALLAST  

Fri placering på gulv (kabine eller bagagerum).  
Hver ballastvægt skal være fastgjort med mindst 2 stk. M12  
Gennemgående bolte med møtrik og skiver.  
På undersiden ved hver bolt skal findes en forstærkning af plade, svejset  
i gulvet og minimum 3 mm tyk og 60 cm2.  
Der skal være mulighed for at plombere ballast. 


