REGLEMENT 1. DANSK MODEL SPORTS UNION

1.0 GENERELLE BESTEMMELSER

1.001
I henhold til DMSU’s vedtægter betaler hver klub for det indeværende kalenderår et helårligt kontingent, der
fastsættes på det ordinære Landsmøde.. Kontingentet opkræves 31. december 1.april, med forfald 20. januar.
20. april

1.002
I henhold til DMSU’s vedtægter betaler hver medlem et helårligt kontingent, der fastsættes på det ordinære
Landsmøde. Kontingentet gælder fra 1. januar til og med 31. december i det år kontingentet er indbetalt, og har
forfald 20. januar.
Ved for sent kontingent betaling, pålægges der automatisk et administrationsgebyr på kr. 50,00
Nye medlemmer betaler det på Landsmødet fastsatte kontingent ved indmeldelse uanset dato for indmeldelsen.
Bestyrelsen kan beslutte at lave specielle hverve kampagner hvor prisen på medlemskabet i en kortere periode er
anderledes end det på Landsmødet vedtagende.
Alle medlemsklubbernes medlemmer er forsikret gennem Dansk Model Sports Unions forsikringer, medlemmerne
skal registreres på dansk Model Sports Unions hjemmeside.
1.003
DMSU’s bestyrelse kan dispensere for specielle medlemsgrupper i Klubberne.
1.004
I henhold til DMSU’s vedtægter kan enkeltpersoner indmelde sig i DMSU på DMSU’s hjemmeside, her betales et
helårligt kontingent, der fastsættes på det ordinære Landsmøde.
1.005
Tilmelding til kurser sker via DMSU’s hjemmeside, kursusafgiften fastsættes af bestyrelsen.
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1.006
Kursus bevis samt kvittering til brug for ansøgning om kommunal støtte, uddeles efter kurset.
1.007
Klubber må ikke være i betalings restance over for DMSU.
I tilfælde af længere tids restance kan klubben eller enkeltpersoner suspenderes af bestyrelsen.
Bestyrelsen vil afgøre om og hvilke yderligere sanktioner der skal træffes.
1.008
Ønsker et medlem ikke at modtage mails fra unionen, skal medlemmet ved mails eller brev meddele dette til
unionen.

1.1 MEDLEMSKORT
1.101
Der udstedes ikke medlemskort, medlemskaber kan altid kontrolleres digitalt på www.dmsu.dk

1.2 Alkohol Politik
1.201
Det er ikke tilladt at udøve sportsgrene under DMSU, hvis man er påvirket af alkohol eller stoffer i en grad der
forhindrer en ansvarlig udøvelse.
1.202
Den deltager, der findes skyldig i overtrædelse af paragraf 1.201, suspenderes fra al deltagelse i løb og træning,
indtil DMSU’s bestyrelse har drøftet og truffet de nødvendige beslutninger i sagen.

1.3 HABILITET.
1.301
Regler om habilitet skal altid iagttages, ligesom alle dømmende funktioner udført af bestyrelse, udvalg, dommere,
tekniske sagkyndige og official skal udføres under iagttagelse af den største grad af upartiskhed og åbenhed. Alle
skal stedse have for øje, at den nødvendige habilitet er tilstede.
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1.4 REGLER FOR UDVALG
1.401
I DMSU er der følgende udvalg.
1.402
Bane El.
1.403
Bane Nitro
1.404
Bane Large Scale
1.405
Off-Road Large Scale
14.406
Off-Road 1:8
1.407
Off-Road 1:10
1.408
Bredde / Elite
1.409
International t samarbejde
1.410
Hvis et udvalgsmedlem i løbet af valgperioden udtræder permanent af udvalget, vælger udvalget selv et nyt
medlem, hvis udvalget ønsker det.
1.411
Et udvalg kan optage en sag til drøftelse med henblik på en afgørelse, der redegøres for sagen på næst
kommende bestyrelsesmøde.
Et sportsudvalg kan genoptage en sag, når udvalget skønner, at væsentlige nye oplysninger er fremkommet eller
ganske særlige forhold gør sig gældende.

Dansk Model Sports Union -dmsu@mail.dk -www.dmsu.dk

Side 3

1.412
Det enkelte udvalg udarbejder sports reglement gældende for sit område.
Det enkelte udvalg udarbejder teknisk reglement gældende for sit område.
1.413
Sports reglementer skal godkendes på Landsmødet.
Tekniske reglementer skal godkendes på Landsmødet.
1.414
Der kan ske ændringer af reglementer i ekstraordinære tilfælde f.eks. af sikkerhedsmæssige årsager, påbud fra
offentlige myndigheder og internationale forbund eller særlige fortolkninger.

1.415
Bane El udvalget kan på deres årlige dialogmøde, beslutte at ændre mindre dele af deres sports og tekniske
reglementer, hvis det er ønskeligt og nødvendigt for at kunne gennemføre det kommende indendørs mesterskab.

1.5 Bredde /Eliteudvalg.
1.501
Bredde / Eliteudvalget har over for bestyrelsen ansvaret for elitearbejdet i DMSU.
Bredde / Eliteudvalget er af bestyrelsen bemyndiget til at indstille personer eller klubber, som skønnes egnede, til
at modtage støttemidler.

1.6 Udvalg for internationalt samarbejde
1.601
Udvalget har over for bestyrelsen ansvaret for det internationale samarbejde.

1.7 REGLER FOR TVÆRGÅENDE UDVALG.
1.701
Bestyrelsen kan nedsætte tværgående udvalg, bestyrelsen udstikker retningslinjer for arbejdet i udvalgene
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1.8 MEDLEMSREGISTRERING
1.801
Ethvert medlem, som medlems klubberne optager, skal være medlem af DMSU. Registreres som medlem på
Dansk Model Sports Unions hjemmeside.
Indmeldelse og registrering af klubmedlemmer i DMSU foretages på DMSU’s hjemmeside.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde træffe beslutning om dispensation vedr. særlige medlemmers indmeldelse.

1.9 MEDLEMSSKABER
1.901
I DMSU findes følgende medlemskaber:
Klubmedlemskaber.
Personlige medlemskaber.

1.902
Udmeldelse
Klubmedlemskaber. Klubben udmelder sig skriftlig til DMSU til udgangen af et kalenderår.
Medlemmer udmelder sig skriftlig til DMSU.
1.904
Medlemsoplysninger
Klubber og medlemmer sørger selv for at deres medlemsoplysninger bliver opdateret på www.dmsu.dk

2.0 FORSIKRING
2.001
Alle medlems klubber og medlemmer er omfattet af 3 kollektive ulykke forsikringer.
Forsikring 1. dækker kørere /deltagere/mekanikere/påsættere som kommer til skade under løb eller træning på
baner godkendt af DMSU.
Forsikring 2. dækker frivillige medhjælpere i klubberne som kommer til skade under løb eller træning på baner
godkendt af DMSU.
Forsikring 3. er en ansvarsforsikring der dækker kørere der forvolder skader på ting eller personer ved træning og
løb.
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2.002
Alle medlems klubber og medlemmer er omfattet af en kollektiv ansvars forsikring.
Forsikringen dækker skade på 3.mands ting eller person under træning og løb på de af DMSU godkendte baner.
2.003
Enhver skade skal med det samme anmeldes til formanden for det udvalg som det pågældende arrangement høre

under, eller til unionsformanden.

2.1 KALENDEREN
2.101
Dansk Model Sports Union udarbejder hvert år en løbs kalender.
2.102
Alle arrangementer til løbs kalenderen planlægges mellem klubberne og udvalgene.
2.103
Den endelige kalender offentliggøres på DMSU’s hjemmeside, senest d. 1. februar.
2.2 KONKURRENCER
2.201
Internationale konkurrencer
Internationale konkurrencer skal optages på den internationale kalender. Et internationalt arrangement kan også
omfatte nationale konkurrencer, og såvel mesterskabskonkurrencer som ikke mesterskabskonkurrencer.
2.202
Nationale konkurrencer
Nationale konkurrencer er åbne for alle deltagere. Disse kan være mesterskabskonkurrencer eller ikke
mesterskabskonkurrencer.
2.203
Lukkede nationale konkurrencer
Lukkede nationale konkurrencer er kun for danske deltagere.
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2.3 FLYTNING AF ET ARRANGEMENT
2.301
Flytning af et på kalenderen optaget arrangement, kan kun finde sted, såfremt ansøgning herom fremsendes til
DMSU hurtig muligt og senest 14 dage før den oprindeligt fastsatte dato.

2.4 AFLYSNING AF ET ARRANGEMENT
2.401
Ønsker en klub ikke at afholde et på kalenderen optaget arrangement skal aflysningen være DMSU i hænde
senest 30 dage før den oprindeligt fastsatte dato.
2.402
Ved aflysning af et løb optaget på den internationale løbs kalender, skal aflysning ske i henhold til de
internationale bestemmelser, og der erlægges de herfor fastsatte aflysningsafgifter.

2.5 STRAFFE
2.501
Den, der i egenskab af konkurrencearrangør, official, kører, medhjælper, eller medlem af DMSU overtræder de
gældende reglementer og forskrifter, eller ikke holder sig dommerens anvisninger efterrettelig, kan straffes.
Flere strafmidler kan bringes i anvendelse for samme forseelse.
En ikendt straf kan evt. gøres betinget.
Sportsreglementerne kan indeholde bestemmelser om, at en konkret forseelse automatisk udløser en tillægsstraf.
Følgende forseelser kan altid, uanset om forholdet er særskilt nævnt i det enkelte sportsreglement, medføre
straf:
Manglende efterkommelse af officials, løbs arrangører, medlem af DMSU’s bestyrelse eller udvalgsmedlemmers
anvisninger, usportslig optræden, utilbørlig optræden eller handling overfor officials, løbs arrangører,
medlemmer af DMSU’s bestyrelse eller udvalg, handlinger eller adfærd i øvrigt, der skønnes at kunne skade
klubbernes eller DMSU’s omdømme.
2.502
En dommer kan ikende følgende straffe afhængig af forseelsens karakter:
intern eller offentlig advarsel,
strafsekunder.
Stop and go.
udelukkelse.
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2.6 STRAFSEKUNDER
2.601
Strafsekunder kan ikendes for forseelser under konkurrencen i stedet for (eller evt. sammen med) intern eller
offentlig advarsel.
2.602
De nærmere bestemmelser for anvendelse af strafsekunder er fastsat i sportsreglementerne.

2.7 UDELUKKELSE
2.701
Udelukkelse betyder, at den pågældende udelukkes fra et stævne eller dele af dette. Ved udelukkelse fra hele
stævnet mister pågældende anmeldelsesgebyr. Ved udelukkelse fra hele eller fra dele af stævnet mistes eventuel
placering og præmier.
2.702
Såfremt et mandskab eller en kører ikendes udelukkelse i en mesterskabsafdeling, fortabes eventuelle opnåede
mesterskabspoints i denne afdeling og de øvrige placeringer rykker op.

2.8 SUSPENSION
2.801
Suspension kan kun ikendes af DMSU’s bestyrelse efter indstilling fra et eller flere udvalg.
2.802
DMSU’s bestyrelsen træffer beslutning om suspensionens konsekvenser.

2.9 DISKVALIFIKATION
2.901
Diskvalifikation kan kun ikendes af DMSU’s bestyrelse efter indstilling fra et eller flere udvalg.
2.902
DMSU’s bestyrelsen træffer beslutning om diskvalifikationens konsekvenser.
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3.0 RETTIGHEDER
3.001
DMSU er berettiget til at offentliggøre meddelelser om de sanktioner, der træffes mod personer, klubber, mm.

3.1 KLAGEMULIGHEDER
3.101
Følgende klagemuligheder i nævnte rækkefølge anvendes:
protest, som afgøres af dommer eller hvis ingen dommer, af løbs lederen.
Afgørelser i protest er gældende, når meddelelse om sagens udfald er givet til de implicerede.

3.2 PROTEST
3.201
En deltager kan skriftligt protestere mod forhold, han mener, strider mod reglementet, givne instruktioner og
forvaltningen af myndighedernes tilladelser, hvis ikke andet fremgår af det pågældende sportsreglement.
3.202
Af protesten skal det fremgå, hvilke bestemmelser der menes overtrådt.
3.203
En protest kan kun omhandle ét forhold.
3.204
Protesten afleveres mod kvittering, sendes anbefalet eller som elektronisk post til løbs ledelsen eller til
dommerne. Før behandling af protesten kan påbegyndes, skal den af DMSU fastsatte protestafgift dog være
indbetalt. Der kan fastsættes ekstragebyr som depositum, når sagen berettiger hertil.
3.205
Protestafgiften tilbagebetales kun, såfremt protesten tages til følge, eller hvis DMSU’s bestyrelse træffer
bestemmelse herom.
3.206
Protestfrister offentliggøres i de respektive sportsreglementer.
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3.3 BEHANDLING AF PROTESTER
3.301
Protester skal behandles og afgøres hurtigst muligt.
Den protesterende er part i sagen.
Modparten er, ved protest mod anden deltager, denne, og ved protest mod forhold i løbet i øvrigt, løbs lederen.
3.302
Protestens fulde ordlyd skal snarest efter fremsættelse offentliggøres på et for deltagerne iøjefaldende sted.
3.303
Ved behandling af en protest skal den protesterende og andre af protesten implicerede parter afhøres.
De implicerede parter er berettiget til at føre vidner.
3.304
Såfremt det kan godtgøres, at de(n) pågældende ikke har efterkommet en modtagen tilsigelse, kan protesten
behandles og afgøres uden forhør.
3.305
Godtages en protest, tilbagebetales protestafgiften samtidig med afgørelsens offentliggørelse.
3.306
Godtagelse eller underkendelse af en protest skal motiveret meddeles den protesterende skriftlig mod kvittering.
3.307
Såfremt en protest ikke umiddelbart kan afgøres, skal afgørelsen sendes den protesterende anbefalet eller ved
afleveringsattest.
3.308
Hvis afgørelsen er truffet af en dommer, skal den også meddeles løbs lederen.
3.309
Når der protesteres mod et køretøj, skal dommeren/løbs lederen udtage dette til nærmere undersøgelse.
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3.4 APPEL
3.401
Enhver der er berørt af en straf, har ret til at appellere denne til DMSU’s bestyrelse.
Den appellerende er part i sagen.
3.402
Fristen for appel til DMSU’s bestyrelse er 14 dage efter offentliggørelse af straffen.
3.403
En appel til DMSU’s bestyrelse fremsættes skriftligt og begrundes.
3.404
DMSU’s bestyrelse kendelse er endelig og kan ikke ankes.

3.5 MESTERSKABER
3.501
Mesterskaber udskrives af DMSU’s bestyrelse.

3.6 PROMOTORKONTRAKTER
3.601
DMSU’s bestyrelse kan træffe beslutning vedr. promotorkontrakter og udstikker regler for dette.
3.7 FONDE
3.702
DMSU’s bestyrelse kan træffe beslutning vedr. oprettelse af fonde.

3.8 TILSKUDS PULJER
3.801
DMSU’s bestyrelse kan træffe beslutning vedr. oprettelse af tilskudspuljer.
3.802
Udvalg, klubber og medlemmer skal kunne søge tilskud fra disse puljer.
3.803
DMSU´s bestyrelse fastsætter regler for ansøgnings procedure for disse puljer.
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3.9 LANDSMØDE
3.901
Der afholdes landsmøde hvert år i henhold til DMSU vedtægter, der uddeles ved Landsmødet statuetter mm.
guld-sølv og bronze nåle til alle årets mesterskabs tager., disse personer inviteres gratis med til Landsmødet.
3.902
DMSU’s bestyrelse sørger for landsmødet gennemførelse.
4.0 ÅRETS MODELSPORTS UDØVER
4.001
DMSU’s medlemmer vælger hvert år en person, der på særlig måde, nationalt eller internationalt, har gjort sig
fortjent til at blive årets model sports udøver.
4.002
Årets model sports udøver findes ved en lukket medlems afstemning på www.dmsu.dk. hvis der er mere end 1
kandidat indstillet
4.003
Indstillinger skal være fyldigt motiverede, og indsendes til DMSU’s bestyrelse senest 31. december.
4.004
Årets model sports udøver premieres med en statuette på Landsmødet.

Dette reglement 1 er godkendt på Landsmødet 2018
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