
500cc Speedwaycykel
• I modsætning til alle andre motorcykelsportsgrene har speedway-cykler INGEN BREMSER.

• Speedway-cykler har 500cc-motorer og kører på ren methanol – et rent brændende 
brændstof, som giver en eksplosiv ydeevne.

• Speedwaycykler må ikke veje under 77 kg og yder ca. 80 HK.

• Speedwaycykler accelererer fra startlinjen hurtigere end en F1-bil!

• Nogle kørere bruger et nyt bagdæk til hvert heat – andre bruger et bagdæk til to heat, da de 
vender det efter det første heat for at få en frisk dækside. Prisen på et speedwaydæk er ca. 
kr. 750,-

• Hver speedwaycykel har ét fast gear, mellem heatene kan de enkelte teams ændre ”set-up” 
ved at skifte tandhjul, karburatordyse, ændre tændingen eller flytte baghjulet frem eller 
tilbage i deres søgen efter fart.

• Motortunere spiller også en nøglerolle i at øge hastigheden – de servicerer motorer og sikrer, 
at de leverer høj ydeevne og kan tåle det ekstreme pres, de udsættes for under et speedwayløb.

Hvordan fungerer det
2 hold mødes og kører om point i 14 heats.
Et heat består af fire omgange og varer ca. et minut, og der er to 
kørere fra hvert hold.
Hjemmeholdet kører med rød og blå hjelmfarve og udeholdet 
kører med hvid og gul hjelmfarve.
Der er 4 kørere i hvert heat.
Der køres om henholdsvis 3, 2, 1 og 0 point, og det hold der har 
flest point når matchen er slut har vundet matchen.

Hvordan fungerer det så...
• 2 hold mødes og kører om point i 14 heats.
• Et heat består af fire omgange og varer ca. et minut, og der er to kørere fra hvert hold.
• Hjemmeholdet kører med rød og blå hjelmfarve og udeholdet kører med hvid og gul hjelmfarve.
• Der er 4 kørere i hvert heat.
• Der køres om henholdsvis 3, 2, 1 og 0 point, og det hold der har flest point når matchen er slut 

har vundet matchen.


