
TILLÆGSREGLER & RETNINGSLINER AGK KLUBMESTERSKAB 2014  

AGK’s klubmesterskab 2014 afvikles over 3 afdelinger: 

 

Sekretariat: Als Gokart Klub, Postboks 92, 6400 Sønderborg. Mail: info@alsgokartklub.dk 

 

14 Juni  AGK 

02 August Vojens 

10 Oktober  AGK 

25 Oktober Vojens 

 

Klubmesterskabet afvikles for følgende klasser: 

Miniput, Rotax Micro, Cadet Mini, Cadet Junior, Rotax Max Mini, Rotax Junior, KF 

junior, KF, Rotax Max Senior, Rotax Max Senior MASTER og XL, Rotax Max DD2, 

Rotax Max DD2 Master og XL, KZ2, ROK Senior og Super ROK  

 

Der køres 3 heat pr. afdeling.  

 

Afhængig af deltagerantallet kan/vil klasser blive afviklet sammen. 
 

Deltagere:  

Alle med stamklub i 021 AGK, 075 VKK, 022 MSS, 039 SKK og 006 DMKA med gyldig 

DASU licens for 2014. 

 

For klubmesterskabet gælder at kun medlemmer med stamklub og licens i Als 

Gokart Klub kan opnå mesterskabspoint i klubbens mesterskab. 

 

Reglement: 

 

Der køres efter FIA’s/CIK’s/DASU's reglementer for 2014 og Rotax Danmarks reglementer 

for 2014 samt disse retningslinjer. 

 
Rotax Max Senior og Rotax Max DD2 vil blive opdelt i senior, XL og MASTER, idet 
samlede klub mesterskab, men vil i den enkelte afdeling, blive præmieret som en klasse. 

 

Transpondere: 

Der anvendes transpondere ved alle afdelinger. Køreren skal under hele 

løbsarrangementet (træning – tidtagning – heat) anvende samme transponder, som er 

angivet ved licenskontrollen. Det er deltagerens ansvar at transponderen, er 

funktionsdygtig under hele arrangementet.   

mailto:info@alsgokartklub.dk


Licens og Teknisk kontrol: 

Før hvert løb skal køreren møde til licens- og teknisk kontrol. Til licenskontrollen 

medbringes transponder og gyldig licensID. Det er deltagerens ansvar, at oplyse den 

rigtige klasse. 

Anmeldelse og Startgebyr pr. klasse:  

Alle klasser  kr. 300,00  Der kan ikke betales med betalings kort. 

Tilmelding skal ske online på www.tilmelding@alsgokartklub.dk  

On-line anmeldelse vil være tilgængelig til det aktuelle løb  dage inden løbet afvikles. Der 

kan efteranmeldes på dagen mod et tillægsgebyr på kr. 50,- 

Tidtagning: 

Klassevis efter træning. Tidtagningen køres på min. 10 minutter, i henhold til reglement 

65.255. Tidtagnings rækkefølge: Som udleveret tidsplan. 

I tilfælde af dårligt vejr kan startopstilling til 1. heat findes ved lodtrækning.  

I miniput findes startopstillingen ved lodtrækning jf. Regl. 6 
 

Heatafvikling: 

 Miniput, Rotax micro Cadet Mini:  3 x 8 minutter. 

 Øvrige Klasser:   3 x 10 minutter. 

Løbsledelsen kan som følge af force majeure, regnvejr, miljøforhold eller andre 

uforudsigelige forhold, afkorte heat længderne med op til 3 min. Såfremt et helt heat 

aflyses på grund af et af ovenstående forhold placeres kørerne efter startopstillingen til det 

pågældende heat. 

Efter tidtagningen og heatafslutningen må der ikke forekomme kontakt mellem kører og 

mekanikker inden vægtofficials har givet tilladelse til dette. 

 

Startopstilling: 

1. heat = resultat af tidtagning, 2. heat = resultat af 1. heat, 3. heat = resultat af 2. heat. 
 

Beregning dagens resultat: 

 

Det sidste heat er tællende til dagens resultat.  
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Beregning mesterskabet: 

Der køres i alt 3 afdelinger med i alt 12 resultater, hvoraf de 8 bedste er tællende. 

Der gives point for tidtagning, 1. heat, 2. heat og 3. heat. 

 

Efter nedenstående pointskema. 

 

Pointskema: 

Heat: 1. plads = 100 point  - 2. plads =  98 point - 3. plads =  97 point - osv. 

Tidtagning: 1. plads = 100 point  - 2. plads =  98 point - 3. plads =  97 point - osv. 

 

Den kører, der har opnået flest point, når alle afdelinger er kørt, er vinder. Ved pointlighed 

er sidst kørte heat tællende. 

Der kan kun optjenes point i klubmesterskabet i én klasse pr. kører. Ved deltagelse i flere 

klasser skal der ved første tilmelding oplyses, hvilken klasse der skal være 

mesterskabstællende. I modsat fald er det først opnåede point afgørende for hvilken 

klasse der er mesterskabstællende.  
 

Foreløbig tidsplan  

 kl.  10:00             Banen åbner 

 kl. 9:30 – 10:00 Licens- og maskinkontrol 

 kl.  10:00 –12:00 Intervaltræning  

 kl.  12:10 Førermøde 

 kl. 12:45 Tidtagning 

 herefter  Heatafvikling. 

Endelig tidsplan udleveres ved licenskontrol. 

 

Præmiering: 

På løbsdagen: Til de 3 bedste i hver klasse. (Ved mindre end 5 tilmeldte i en 

klasse, kun pokal til 1. plads.  

  I miniput er der præmiering af alle. 

Klubmesterskab: Til de 3 bedste i alle klasser. For at være tællende i 

klubmesterskabet skal der deltages i mindst 2 afdelinger. 



Klubmesterskabspræmier uddeles ved generalforsamlingen i klubben eller efter sidste 

klubløb. 

 

Generelle bestemmelser: 

Løbsleder:   Jonny Bretelsen  – 612 

Dommertårnchef: Kresten Skak Jensen  - 625 

 
Teknisk ansvarlig Rotax: Rotax DK, Virkelyst 14, 7400 Herning 

Adresse: 

Sønderborg Racing Center 

Pilehavevej  

DK- Augustenborg 

Tlf.: 7447 0048 / 6018 2764 


