
Welkom 
Echt karten doe je buiten!

2 uurs race



De karts:

• Topsnelheid: 85 Km/u 
• 390CC Honda motor
• Pedalen zijn verstelbaar



Programma: 

• 15 minuten training 
• 120 minuten race



Let op: 

• Haren en/of sjaals vast 
of afdoen! 

• Helm dicht gespen
• Handen op stuur 10:10
• Links gas, recht rem



Let op:
• Neem de bocht van 

buiten, binnen, 
buiten. REM voor de 
BOCHT

• Niet botsen of 
zigzaggen



Veiligheid:
• Bij Rode vlag; Gas loslaten en rustig stoppen
• Bij Gele vlag; Gas loslaten en rustig doorrijden 
• Gele kaart; Waarschuwing
• Rode kaart; Pitstraat in, einde sessie

Blijf in de kart zitten indien je gespind bent!!



Training

• Iedereen even rijden om baan te leren kennen

• Doel om snelle ronde te rijden

• Uitslag training is startopstelling van de race

• Training ten einde, lampen geel knipperen en 
finish vlag 

• Doorrijden tot achter racecontrol, NIET Pitstraat in 

• Eventueel wisselen op startopstelling 



Race

• 120 Minuten
• Minimaal 5 pitstops maken

• Doel van de race om zoveel mogelijk rondes te rijden
• Beter constant rijden dan 1 snelle ronde 



Start 
procedure:

• Rode lampen gaan 1 voor 1 
aan

• Als ze uitgaan, dan start de 
race! 

• Race win je niet in de eerste
ronde!



Pitstop aangeven:

• Doormiddel van pitstopbordjes
• Spreek plek af waar je het bordje toon
• Rij nog 1 ronde door en kom dan RUSTIG de 

pitstraat in
• Rem NIET op het laatste moment, spin je dan is 

dit gevaarlijk!!



Minimale
pitstoptijd: 
25 seconde

• Ingang pitstraat: start van 25 seconde
• Einde pitstraat: stop de tijd
• Bij te snelle stop, automatisch strafronde

LET OP!!!



Tankstop!
(verplicht, of anders duwen)

• Indien van rijder wisselen, voor de tankplaats wisselen!

• Tanken, doppen eraf draaien wordt door KCL gedaan

• Kom rustig aanrijden, en STOP voor de pionnen

• Verplicht om uit te stappen tijdens het tanken

• Minimale tanktijd inclusief stop is 35 seconden

• Tankplaats geopend tussen 0:45:00 en 0:30:00 RACETIJD



Uitleg 
schermen
• Voor je teamnaam staat een nummer, 

dit is je kartnummer. Ga in de goede
kart zitten! 

• Straffen worden kenbaar gemaakt via 
het scherm en direct verwerkt!



Veel raceplezier!!
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