
 
 
 
 
 
 
 

Tillægsregler 
Langdistanceløb for hold 

Lørdag den 27. marts 2021 
 
Arrangør: ASK Hedelands Kartsektion 
 
Bane: Roskilde Racing Center, Abildsgårdsvej 3, Tjæreby, 4000 Roskilde.  
 Banelængde 1250 meter, 3 magnetstriber. 
 
Anmeldelse: Man kan tilmelde sig som én kører, eller som et hold bestående af 2 kørere 

og 2 karts. ASKH hjælper med at danne hold for kørere, der ikke er 
tilmelder sig som hold.  
Ved tilmelding oplyses navn, licensnummer, klasse, kartnummer, holdnavn 
og transpondernumre på (begge karts). 
Tilmelding skal ske via mail til michael@kastaniegaard.com senest torsdag 
den 25. marts 2021. Deltagere som ikke er medlem af ASKH skal 
medsende dokumentation for gyldig licens. 

   
  Tilmeldingen lukker ved 25 hold pr. løb (”først til mølle”). 
 
Sekretariat: Michael Kastaniegaard tlf. 20 75 04 01, michael@kastaniegaard.com 
 
Deltagere: Kørere med gyldig 2021 DASU-licens (min. grundlicens) 
 
Startgebyr:  Almindeligt træningsgebyr kr. 200.-/300,- (ASKH-medlem/ikke-medlem) 

pr. deltager eller gyldigt årstræningskort (pr. deltager). Betaling via 
MobilePay 34481 senest torsdag 25/3 2021. 

 
Reglement: Efter CIK’s og DASU's reglement 2021 samt nærværende tillægsregler, 
 godkendte promotorreglementer. 
 



 
Løbet: Træningsløb uden offentlig adgang. 
 Der afvikles 2 løb og for følgende klasser/kategorier: 
 
 Løb 1:  

1. Cadett Mini + Rotax Micro 
2. Cadett Junior  
3. Junior 125* + Rotax Mini 

  
 Løb 2: 

5. OK/Rok DVS + OKJ 
6. Senior 125**  
7. DASU KZ + Rotax DD2 

 
Hold: Kat. 1,2,3 og 6 skal bestå af 2 karter indenfor kategorien.  
 Kat. 5 skal bestå af 2 karter hvoraf min. 1 skal være OKJ 
 Kat. 7 skal bestå af 2 karter hvoraf min. 1 skal være DD2   

 
*Junior 125:  Jf. 67.109 for DASU Junior (dog kun motorer med kobling) eller jf. Pro-

motorreglement for Rotax Junior.  
  Tørvejrsdæk: Bridgestone YPC eller MOJO D2XX.  
  Regnvejrsdæk: Bridgestone YPP eller MOJO W5 
 
**Senior 125: Jf. 67.109 for DASU Senior (dog kun motorer med kobling) eller jf. Pro-

motorreglement for Rotax Senior.  
  Tørvejrsdæk: Bridgestone YPC eller MOJO D5.  
  Regnvejrsdæk: Bridgestone YPP eller MOJO W5 
 
Vægtgrænser: 

 
Officials: Løbsleder:   John Sørensen  off 612 
 Dommertårnschef:  Carsten Boye  off 623 
 Teknisk Chef:   Tom Nielsen   off 612 
 
Afvikling: Startopstilling ved lodtrækning. Der anvendes rullestart i begge løb.  

 Kørerskift foregår ved at køreren på banen kører i pit. Inden køreren når 
frem til vægten berører han/hun sin holdkammerat, der løber til sin kart 
og kører på banen. Køreren der kørte i pit, fortsætter herefter til 
vægtkontrollen. 

 Hvis en kører går i stå på banen, skal karten placeres sikkert væk fra 
banen, hvorefter køreren, på sikker vis, må returnere til pit og sætte sin 
holdkammerat i gang.  

 
Løbslængde: Begge løb har en varighed af 120 min. +1 omgang 
 
Præmiering: 3 bedst placerede hold i hver kategori. Begge kørere på holdet præmieres. 
  
 
 
 
 

Junior 125   Senior 125  XL 
Rotax Junior 145 kg Rotax Senior 165 kg 175 kg 
X30 junior 145 kg X30 Senior 162 kg 172 kg 
Rok Junior 145 kg Rok GP+KF 175 kg 185 kg 
KF Junior 150 kg    



Særlige  
bestemmelser: 

• Licenskontrol foregår ved tilmelding  
• Der anvendes gule lys under hele løbet.  
• Alle deltagere skal anføre klassens/kartens minimumsvægt under 

deltagernummer på forreste nummerplade. 
• Begge karter på et hold skal køre med samme nummer. 
• Ingen træning før efter endt 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. 

• Evt. sort flag straffes med et ekstra pitstop. 
• Der må tidligst opsættes telte i ryttergården på løbsdagen. 
• Af hensyn til gældende forsamlingsregler skal kørere og mekanikere 

hurtigst muligt forlade området efter præmieoverrækkelse, så næste 
hold kan komme til. 

• Der er kun tilladt én mekaniker/forælder pr. deltager. 
• Der skal holdes mest mulig afstand i Ryttergård, og ingen grupperinger 

på mere end 5 personer. 
• I øvrigt henvises til anlæggets generelle ordensreglement. 
 

 
Tidsplan:  Banen åbner for deltagere til løb 1  07:30 
  Maskinkontrol          08:00 - 08:30 
  Intervaltræning 15 min til alle i 2 grupper 08:30 
  Førermøde i 2 grupper    09:00 
  Løbsstart      09:25 
  Afslutning løb 1     ca. 11:30 
  Præmieoverrækkelse     11:45 
 
  Banen åbner for deltagere til løb 2  12:00 
  Maskinkontrol          13:00 - 13:30 
  Intervaltræning 15 min til alle i 2 grupper 13:30 
  Førermøde i 2 grupper    14:00 
  Løbsstart      14:25 
  Afslutning løb 2     ca. 16:30 
  Præmieoverrækkelse     16:45 
 
 
 
ASK Hedeland  
Kartsektionen 


