Velkommen på banen

Påfyldning/aftapning
og anden håndtering af benzin, olie og bremsevæske og andre
forurenende væsker må kun ske på en af de 2 cementplatforme
i pitten.

Flag du kan møde på banen

ASK Hedelands Kartingsektion vil hermed byde dig velkommen til vores klub.
Personligt udstyr
Dit udstyr skal være godkendt ifølge DASU - Reglement 6 for karting
og skal minimum omfatte:
- Styrthjelm, der skal dække ansigtet.
- Køredragt.
- Kørehandsker.
- Kørestøvle, der SKAL dække anklerne.

Startflag

Omstart

Målflag

Fri bane

Fare, ingen overhaling

Omgående fuldt
stop

Giv plads til
overhaling

Kør i depot

Pludseligt opstået
glat føre

Fik du instruktion af banelederen/en official , så er her
lidt supplement!

Regler på banen
Baneleder
Der er skal være en baneleder tilstede og anvisninger fra banelederne SKAL til enhver tid følges af personer på banen og i pitten
(kartkørere, mekanikere og tilskuere).

Rengøring af kart og motor
med væsker eller andre stoffer, som indeholder opløsningsmidler
fx. benzin, petroleum, WD-40 må kun foretages på cementplatformene.
Parkering
Der er ofte begrænset plads i pitten (arealet for enden af den
lange bygning) når der er træning, vis hensyn og indskrænk dit
pladsbehov mest muligt. Besøgende biler, som blot skal parkeres,
mens man er inde og kigge på, skal holde på:
- Parkeringspladsen (grus/græsarealet).
- Campingpladsen overfor banen.
- Grusvejen ned mod motocrossbanen.
Når der afvikles løb inddrages parkeringspladsen til kørerne og deres servicebiler samt eventuelle telte.
Træningstilladelse

Mekanisk fejl

Advarsel

Nu er du i princippet klar til at køre, men husk du står selv for alt
omkring dit udstyr og din kart (benzin, olie, reparation osv..).

Tilmelding til træning
Skal ske til banelederen inden der må køres på banen
Krav til dig og din kart
Sidste omgang
For at måtte træne på banen, er det et ufravigeligt krav, at karten
opfylder alle sikkerhedsmæssige krav stillet i
kartingreglementet (reglement 6), som kan hentes på www.dasu.dk.
Det er også et krav, at karten er forsynet med letlæselige numre både for og bag og på begge sider.
Ligeledes skal din beklædning opfylde samtlige krav, som er angivet i reglementet.

Udelukkelse

Du skal have en træningstilladelse den købes hos banelederen i
tårnet på Roskilde Racing Center. På andre baner skal du ligeledes købe en træningstilladelse. Der er også mulighed for at købe
et såkaldt årstræningskort, der gælder for træninger.

Redningskøretøj

Opstart/prøvestart
af motorer må kun ske ifølge opslag og eller instruktion.
Vis hensyn
til vore naboer ved til- og frakørsel til banen.

Afvikling af træning
Der køres fra klokken halv til hel inden for træningstiderne. (fra hel til halv
køres udlejning).
Træning kan deles yderligere op fx på grund af:
- ’For mange karter’ – interval træning.
- ’Nybegynder’ og deres første træning.
Det er suverænt banelederen der beslutter, om træningen skal deles op,
og i givet fald, hvilke klasser der træner sammen.
Antal kart på banen samtidig
Der må maximalt køre 34 karter ad gangen.

ASK Hedeland, kartingsektionen, Abildgårdsvej 1-3, Tjæreby, 4000 Roskilde

