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Indbydelse til Zenergy Super Challenge 2015  
 
 
Zenergy Super Challenge 2015 

 Ny MC løbsserie med masser af køretid på Ring Djursland og Padborg Park 
 Fælles opstilling i teamtelt på fremtrædende plads i depotet 
 TV aftale med en halv times sending forskudt på TV 3 Sport 1 
 Enestående mulighed for sponsorpleje i Raceclub VIP Village  

 
Kalender: 

 9. og 10. maj på Ring Djursland 
 20. og 21. juni på Ring Djursland 
 27.og 28. juni på Padborg Park 
 12. og 13. september på Padborg Park med finale og finalefest 

 
Anmeldelse 
Anmeldelsesgebyr for hver af de fire afdelinger andrager 2.800 dkk + moms. Dette 
beløb er inkl. teltplads på 3 x 6 meter.  
 
Ved serieanmeldelse, dvs. anmeldelse og betaling for alle fire afdelinger før den 1. 
april 2015 gives 2.200 dkk i rabat – anmeldelsen for hele serien inkl. teltplads 
andrager således 9.000 dkk + moms. Skulle man blive forhindret i deltagelse i en eller 
flere afdelinger, refunderes deltagergebyret ikke, men man kan overdrage sin plads til 
en anden kører.  
 
Der åbnes for 28 serieanmeldelser som fordeles efter først til mølle princippet. Dvs. 
alle deltagere er garanteret en plads i startopstillingen, såfremt de opfylder 15% 
reglen (jf. nedenunder).   
 
Der åbnes for anmeldelse til enkelte afdelinger efter at fristen for serieanmeldelse er 
udløbet, dvs. 1. april.  
 
Ekstra teltplads med 3 x 6 meter koster 800 dkk + moms per afdeling. 
 
Alle deltagere skal fremsende kørerprofil til brug på www.superchallenge.dk 
 
Anmeldelse sker via www.zenergyracing.com.  
 
Anmeldelsesfrister 
9. og 10. maj på Ring Djursland – onsdag den 29. april 
20. og 21. juni på Ring Djursland – onsdag den 10. juni 
27.og 28. juni på Padborg Park – onsdag den 17. juni 
12. og 13. september på Padborg Park – onsdag den 2. september 
 
Bemærk, max 28 pladser på Ring Djursland og max 32 pladser på Padborg Park. 
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Koncept 
 Supersport 600 og Superbike 1000 kører sammen 
 præmiering til hver klasse som kørte den alene 
 lørdag; to tidtagninger på hver 20 min og et heat på 10 min 
 søndag; warm up på 10 min, en tidtagning på 20 min og to heat på hver 15 

min 
 i alt 155 min inkl. omskiftning – der kan ske forskydning lørdag til søndag og 

omvendt 
 
Der kan gives starttilladelse til Moto3+ og Moto4½ kørere der ønsker at deltage, dog 
skal de opfylde 15% kvalifikationsregel jf. nedenunder.  Ved serieanmeldelse af 
mindst 3 Moto3+ eller 3 Moto 4½ kørere oprettes ny selvstændig klasse.  
 
 
Reglement 

 Supersport: 4 cyl med ≤600 cc, 3 cyl med ≤675 cc og 2 cyl med ≤750 cc. 
 Superbike: 4 cyl med >600 cc, 3 cyl med >675 cc og 2 cyl med >750 cc.  
 Superbike og Supersport kører med samme talrække, dvs. en Superbike kører 

og Supersport kører kan ikke have samme startnummer. Startnummer vælges 
ved anmeldelse. 

 Af hensyn til let adskillelse af klasserne for tilskuere og TV anvender Superbike 
gule, neongule eller sorte startnumre og Supersport røde eller neonrøde 
startnumre. Startnumre i rette farver kan udleveres af Zenergy. 

 Der implementeres en 15 % kvalifikationsregel som gælder på tværs af 
klasserne. Dvs. alle deltagere - uafhængigt af klasse - skal kvalificere sig inden 
for 15 % af hurtigste kører. Der kan i særlige tilfælde fra denne regel. 

 
Stævneleder for alle fire arrangementer er Lis Johansen, 
lis.sportsmassage@gmail.com 
 
Der vil til alle afdelinger bliver afholdt førermøde både lørdag og søndag for at sikre 
en god dialog mellem kørere, stævneleder, arrangør og promotor.   
 
 
 
TV aftale 
For Zenergy Super Challenge er der indgået aftale med TV 3 Sport 1 med ½ times 
udsendelse normalt ugen efter løbsweekender. 
 
Der optages fra begge heat søndag og der sikres en sådan dækning ved starten af 
hvert heat, at alle kørere bliver søgt præsenteret mindste en gang i hver udsendelse.  
 
 
Raceclub VIP Village 
Zenergy Super Challenge er inviteret til at deltage i Raceclub VIP Village i de 
weekender, hvor Zenergy Super Challenge kører sammen med Danish Supertourisme 
Turbo – d.v.s. de to løb på Ring Djursland og finaleløbet på Padborg Park.  
 
Raceclub VIP Village er kørernes mulighed for at tilbyde en komplet oplevelse til deres 
partnere.   
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Raceclub er et eksklusivt vip område, hvor sponsorer og partnere kan tilbyde deres 
forretningsrelationer, kunder og familien en helt unik dag med motorsport, hygge 
samvær på første parket. Her er alt betalt når gæsten er inde. Der er fri forplejning 
hele dagen. Der er tilgang til overdækket tribune, lige ned til pitten hvor DST bl.a. 
skal afvikle pitstop. Vinderne vil samtidig afholde interviews og skrive autografer i 
området.   
 
Raceclub VIP billetten andrager 550 dkk + moms og er en rabatpris på 45 % i forhold 
til udsalgsprisen. Billetten indeholder: 
  
1. Indgang til banen. 
2. Indgang til race village. Åben fra kl. 10:00 
3. Fri forplejning med et spændende udvalg af mad og drikke i Clubrace VIP Village 
hele dagen.  
4. VIP overdækket tribune 
5. Storskærme med direkte dækning af alle klasser som er med i tv aftalen.  
 
Raceclub Billetter sælges via billetsystemet som findes på www.supertourisme.dk – 
under Introduktion og Raceclub. 
  
Priserne som kunden oplever er kr. 1250,- inkl moms (1000,- ex moms)  
Kørerne får tildelt en rabatkode bestående af navn og licensnummer. Den giver 45 % 
rabat på prisen (kr. 550,- ex. Moms)  
  
 
Om arrangør og promotor 
 
Driftsforeningen Padborg Park 
Driftsforeningen Padborg Park er stiftet af Motor Sport Sønderjylland, der er 
Danmarks største bilsportsklub. Driftsforeningen Padborg Park har det sportslige og 
økonomiske ansvar for de fem store løbsweekender på Padborg Park og arrangerer 
derudover klubløb, det avancerede køretekniske kursus, Fart med Fornuft, og 
Trackday for biler på Padborg Park, Jyllandsringen og Ring Djursland. Foreningen er 
endvidere promotor for den nye klasse, Supertourisme Turbo, og som hidtil OK Mobil 
1 Legend Cup og Danish Endurance Championship. 
 
Zenergy Racing ApS 
Zenergy Racing afvikler trackdays or kørekurser for motorcyklister på baner i 
Danmark, Sverige, Holland, Slovakiet og Tjekkiet. Som del af Zenergys trackdays, 
afvikles en løbsserie for hobbykørere, Zenergy Challenge. Udover trackdays for stor 
MC, afvikles også en række arrangementer på gokartbaner for små motorcykler, 
scooter, minimotard, og supermotard som også danner rammen om en løbsserier for 
de respektive klasser. www.zenergyracing.com 


