Tillægsregler
ASK Hedelands klub- og venskabsløb
for ASKH+BGK, RGKK og LUG
Lørdag den 8. august 2020

Arrangør:

ASK Hedelands Kartsektion

Bane:

Roskilde Racing Center, Abildsgårdsvej 3, Tjæreby, 4000 Roskilde.
Banelængde 1250 meter, 3 magnetstriber.

Anmeldelse:

Rettidigt til DASU’s online tilmelding senest onsdag den 5. august 2020.
Tilmelding lukker endvidere ved 34 deltagere i en klasse (”først til mølle”).

Sekretariat:

Michael Kastaniegaard tlf. 20 75 04 01, michael@kastaniegaard.com

Deltagere:

Kørere med ASKH+BGK, RGKK eller LUG som stamklub og gyldig 2020
DASU-licens (min. grundlicens)

Startgebyr:

Alle klasser: kr. 400,- (ved rettidig tilmelding via DASU’s hjemmeside)

Ved senere tilmelding kr. 600,Reglement:

Efter CIK’s og DASU's reglement 2020 samt nærværende tillægsregler,
godkendte promotorreglementer.
Tæller til klubmesterskabet jf. ASKH’s hjemmeside.

Løbet:

Lukket klubløb for ASKH-, SAK- og LUG- medlemmer, og tællende til
ASKH’s klubmesterskab for følgende klasser:
• Cadett Mini og Cadett Junior
• Junior 125, Rotax Junior og Rotax Mini
• Senior 125 (+XL) og Rotax Senior
• DASU KZ (+XL) og Rotax DD2 (+XL)
Afvikling vil ske jf. ovennævnte gruppering, eller ved yderligere opdeling
indenfor den enkelte afviklingsgruppe.
Øvrige DASU godkendte klasser, herunder CIK- og promotorklasser på
dertilhørende dæk mv., kan deltage, og placeres i passende
afviklingsklasse (jf. 68.103), men udenfor præmiering.

Vægtgrænser:
Junior 125
OKJ + KFJ
Rok Junior
Rotax Junior
X30 Junior

150
145
143
140

kg
kg
kg
kg

Senior 125
OK+KF+Super Rok
Rotax Senior
X30

175 kg
163 kg
160 kg

XL
185 kg
173 kg
170 kg

Alle deltagere skal påføre minimumsvægt for klassen nederst på forreste
nummerplade

Officials:

Løbsleder:
Løbslederassistent:
Dommertårnschef:
Teknisk Chef:

John Sørensen
Henrik Skov
Carsten Boye
Dennis Stochholm

off
off
off
off

612
612
623
612

Afvikling:

Tidtagning jf. 65.204.
Startopstilling som følger: 1. og 2. heat efter resultat af tidtagning, 3. heat
efter resultat af 1.+ 2. heat.

Heatlængder:

Alle afviklingsgrupper: 8-10 deltager 7-8 min. +1 omgang
ved flere end 10 deltager 10 min. +1 omgang

Beregning:

Alle klasser efter § 68.4
Sidste heat er tællende for dagens resultat.
Løbet er tællende til ASK-Hedelands klubmesterskab 2020.
Mesterskabsregler kan læses på klubbens hjemmeside:
www.ask-hedeland.dk/category/gokart

Præmiering:

3 bedst placerede ved 6 deltagere.
2 bedst placerede ved 3 deltagere.
1 bedst placerede ved 2 deltagere.
Hver af de nævnte klasser præmieres særskilt, uanset eventuel
sammenlægning af klasser i afviklingsgrupper.

Særlige
bestemmelser:

•
•
•
•

•
•

•
•
•
Tidsplan:

ASK Hedeland
Kartsektionen

Der anvendes gule lys under hele løbet.
Alle deltagere skal anføre klassens minimumsvægt under
deltagernummer på forreste nummerplade.
Ingen træning før efter endt licens- og maskinkontrol.
Kun påfyldning af benzin, kædesmøring samt brug af olie og
opløsningsmidler på betonplatformene, eller på et personligt medbragt
uigennemtrængeligt underlag på min 2x3 m. Underlaget skal kunne
opsamle den spildte mængde. (jf. regl. 62.501). Konstateret
overtrædelse vil medføre bortvisning.
AMB-transponder skal anvendes.
Ingen opstart af motor udenfor volden – konstateret overtrædelse vil
medføre bortvisning. Opstart indenfor volden skal foregå i de
afmærkede båse eller efter løbsledelsens anvisninger, og max. 15
sekunders varighed.
Advarsler for usportslig kørsel kan give enten 3 eller 10 sekunders
tidsstraf 63.208.
Der må tidligst opsættes telte i ryttergården på løbsdagen.
I øvrigt henvises til anlæggets generelle ordensreglement.
Banen åbner
08:00
Tilmelding, licens og maskinkontrol
08:30-09:30
Intervaltræning 1x 15 min til alle
09:30
Førermøde
10:45
Tidtagning
11:00
Pause
ca.
12:00
Heatafvikling starter
13.00
Præmieoverrækkelse ca. 15 minutter efter sidste heat

