Der vil i 2020 blive afholdt X30 Løb på følgende baner:
Grindsted den 4.april Klubløb

: X30 junior (DASU J) Tællende til X30 DK/World

Grindsted den 26.april DSK

: X30 Senior ( X30) Tællende til X30 DK/World

Als den 2.maj jyde cup

: X30 senior/Junior (DASU S/J) Tællende til X30 DK/World/jydecup

Søndersø 13.juni Jyde cup

: X30 senior/junior (DASUS/J) Tællende til X30 DK/World/jydecup

København 21.juni DSK

: X30 senior(X30) Tællende til X30 DK/World

Grindsted den 5. september jyde cup

: X30 Senior/Junior (DASU S/J) Tællende til X30 DK/World/jydecup

Vojens den 27. september DSK

: X30 Senior (X30) Tællende til X30 DK/World

Vojens den 25.oktober Jyde cup

: X30 Senior/Junior (DASU S/J) Kun tællede til jyde cup

Der vil igen i 2020 blive kørt X30 sammen med DASU Senior iflg reglement 6. 2020.
DASU Junior efter Jydecup tillægsreglerne for 2020.(der vil komme en ændring af udstødnings flangsen for
X30 Junior)
Dog vil der til de tre DSK løb, som køres i Grindsted-København og Vojens kun deltage X30 senior/master.

Afviklings reglement for X30 Serien DK/World 2020:
Der køres efter X30 DK´s motor reglement 2020. https://www.dasu.dk/media/35259/tech-form-254u.pdf
Vægt/alder:
X30 senior:

160.kg

X30 Senior Master: 173.kg fra 35.år
X30 Junior:

145.kg

DK Serien:
X30 serien DK i senior/master køres over 28 heat, hvor de 24 heat er tællede til det samlede X30 mesterskab.
X30 serien DK i junior køres over 24 heat, hvor de 20 heat er tællede til det samlede X30 mesterskab.

Til

De 4 dårligste heat bliver trukket fra/eller mulighed for at ikke at deltage i en afdeling)

World Serien:
X30 World DK i junior køres over 16 heat hvor de 12 heat er tællende til billetter til X30 World finalen.
X30 World DK i senior/master køres over 24 heat hvor de 20 heat er tællende til billetter til X30 World finalen.
De 4 dårligste heat bliver trukket fra/eller mulighed for at ikke at deltage i en afdeling).

Til X30 World køres der om billetter til finalen på Le Mans:
I Senior er der billetter til 1-2 og 3.Pladsen i den samlede stilling. I Junior er der billetter til 1. og 2.Pladsen og Master
til 1.Pladsen.
Disse vil efter det sidste løb i serien blive udleveret til vinderne i de forskellige klasser. Hvis vinderne ikke ønsker at
benytte sig af billetterne går de videre til den næste i den samlede stilling.

