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DEC er klassen hvor der er mest køretid, med sine
2 x 1 times løb pr. weekend.
To kørere kan dele bilen i et løb, og der
med også budgettet.
Der er ikke kun action på banen, men også i pitten, da
der skal udføres et pitstop i hvert løb, det er så også
her at man har muligheden for at skifte køreren.
Der er som sådan ikke noget teknisk reglement, man
bliver klasseinddelt efter hvor hurtigt man kører.
Eksempelvis på Padborg Park:

DEC 1
DEC 2
DEC 3
DEC 4
DEC 5

Må ikke komme under: 1.11.00
Må ikke komme under: 1.06.00
Må ikke komme under: 1.03.50
Må ikke komme under: 1.01.50
Der er frit slag på omgangstiden.
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I Danish Endurance Championship er bilerne inddelt i fem forskellige klasser.
Klasserne er lavet med et øje på hvad der er på markedet og
hvor biler fra andre klasser vil passe bedst ind i vores mesterskab.
På den måde kan deltagerne bruge deres racerbiler på tværs af andre klasser med kortere løb og
også over landegrænserne, og det kan også gøre DEC-serien attraktiv for udenlandske teams.

DEC 1

For firepersoners standardvogne som er originale med hensyn til
motor, hjulophæng og karosseri.
Typisk eksempel: Suzuki Swift

DEC 2

Også for standardvogne, samt racerbiler der kun er bygget til
formålet.
Typisk eksempel: Peugeot RCZ/ Mitjet 2L

DEC 3

Serieproduceret standardvogn eller en GT-bil. Her er det muligt at
udskifte den originale motor med en fra en anden producent, ligesom
man kan opbygge mellem for,- bag,- og firhjulstræk.
Typisk eksempel: Seat Leon, VW Golf, Audi A3 TCR/

DEC 4

Den nyeste klasse i DEC og her er det biler som BMW M4 GT4, AMG
Mercedes GT4 og ældre Porsche GT3 Cup biler, der kæmper med om
pokalerne her.

DEC 5

Klassen for specielfremstillede biler uden minimumsproduktion.
Her er der igen begrænsninger, her har der været deltagelse af Audi
R8 LMS GT3, Porsche 991 GT3R, Lamborghini Super Trefeo, Ligier
LMP3, Ferrari 588 Challange EVo og KTM X-Bow GT2.

LIVE STREAM

OG SOCIAL MEDIE EKSPONERING

Alle løb i Danish Endurance Championship livestreames på Youtube og er siden lanceringen i 2020
blevet en kæmpe succes! Denne livestream er løbende blevet udviklet siden start og er nu med
professionelle kommentatorer, interview med kørere og masser
af fede vinkler som gør at man er godt underholdt hjemme bag skærmen.
Siden start har der været over 560.000 viewers på disse livestreams, hvilket er rigtig godt og gør at det
nu også er blevet attraktivt for firmaer at købe reklamesports, som vises i pauser og før hvert løb.

YouTube
INTERVIEW
MED KØRENE

LIVE EKSPONERING
AF ALLE LØB

LOGO

560.000 VIEWERS
ON LIVE STREAM

TILKØB AF
REKLAME SPOTS

LØBSKALENDER 2022

KRAP GROBDAP

REBOTKO .61 - .51 .D
KRAP GROBDAP

REBMETPES .01 - .9 .D
NEGNIRSDNALLYJ

TSUGUA .82 - .62 .D

DNALSRUJD GNIR

TSUGUA .41 - .31 .D

NEGNIRSDNALLYJ

INUJ .62 - .52 .D

DNALSRUJD GNIR

JAM .92 - .82 .D

BLIV EN DEL
AF HOLDET

Vi har rigtig mange muligheder for promovering
sammen med Danish Endurance Championship
så tøv ikke med at kontakte os for en
uforpligtende snak om, hvordan vi kan
markedsføre din virksomhed bedst muligt og
hvordan vi bedst hjælper med gode VIP
oplevelser for dine kunder eller medarbejdere.

KLASSE KONTAKT:
Allan Andersen
Tlf. 28 58 04 58
speed.hog@hotmail.com

KLASSEPROMOTERER:
Tom Pedersen
Tlf. 23 41 07 10
tom@padborgpark.dk

Jens Kristoffersen
Tlf. 25 13 24 24
jens@momentum-racing.dk
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