Tillægsregler for GGK`s klubløb 2021

Løbsarrangør og sekretariat:
Grindsted gokart klub Vesterhedevej 7, 7200 Grindsted, Info@grindstedgokartklub.dk

Løbsdatoer:
ÅR 2021

Klub løb 2
17.april

Klub løb 7.
10.oktober

Deltager

klassisk/klub løb
3,juli
Cadett mini

Deltager

Cadett Junior

Cadett Mini

Pre: 89-95-2000

Cadett Junior

Deltager

Rotax Junior

Deltager

Rotax senior

OKJ - OK

Deltager

Dasu junior

DASU Junior

Deltager

Dasu senior/XL

DASU Senior/XL

Deltager

Okj / OK

Rotax Senior/Junior

Deltager

DASU KZ

DASU KZ

Hver afdeling køres som åben løb uden offentlig adgang:
Deltager:
Cadett Mini - Cadett Junior - Dasu Junior - OKJ - OK - Rotax Junior Dasu senior/XL - Rotax Senior - Dasu KZ/XL - DD2.
Alle klasser åbnes ved minimum 6 deltager, ved aflysning af klasse modtage deltager
direkte besked.

Træning for Miniput iflg 67.101 pris 100.kr pr deltager.
.

Bane: Grindsted Motor Ring Vesterhedevej 7, 7200 Grindsted Længde: 844m,
Bredde min 7m, max 10m.

Reglement:
Konkurrencen afvikles efter FIA/DASU reglement 6 og 1, for år 2021
Samt nærværende tillægsregler.
Dæk og hjul efter §67.20
Rotax efter Rotax DK reglement 2021

1.Klubløb
Per Thomsen

6.klubløb
Per Thomsen

Løbsleder
assistent

Henrik Kristensen

Kim Hansen

Tårnchef
Tekniskchef

Carola Nielsen
Paw Madsen

Carola Nielsen
Paw Madsen

Løbsleder

Deltager med gyldig karting Senior/Junior licens for år 2021.
Anmeldelse:
På Dasu`s hjemmeside fra den 7.april - 16.april 2021 www.dasu.dk/kalender/
Og ved licenskontrol på løbs dagen.
Startgebyr 300.kr.
Vi modtager: Dankort-Mobilepay- Kontant betalinger.

Afvikling:
Alle klasser kører 2 indledende heat a 8.min + sidste omgang, prefinale + finale a 10.min + sidste
omgang.
Tidtagning: Der køres 2 tidtagninger a 10.min, den bedste tid er tællende til opstillingen til første
heat.
Startopstilling: 1.heat efter tidtagningen. 2.heat, efter tidtagningen. Prefinale efter resultat
af heat 1+2. finale efter resultat af pre finale.
Finalen er tællende til dagens resultat.
Særlige bestemmelser:
Dæk vil blive scannet/mærket til første tidtagningen og dette sæt skal anvendes til den
resterende del af arrangementet. Et sæt er 4 + 1 ekstra valgfri dæk.
Hver deltager skal under hele arrangementet køre med en fungerende AMB
transponder.
Det er kun GGK medlemmer der kan blive klubmester.

For alle klasser gælder det at man minimum skal have kørt 16 heat for at deltage i
klubmesterskabet og man skal have været officials/hjælper (man kan have en stedfortræder).Er
man under 14 år skal det være mekaniker/far/mor).
For at opnå resultat/ præmering i det samlede klubmesterskab, skal man have været hjælper
på den dag hvor klassen (man deltager) i sidder over. Dette giver 100 point.

Bemærk:
At der køres klubløb til alle Jydecup løbene:
Als den 3-4 april aflyst. Grindsted den 17.april. Søndersø 18-19 september. Thy den2-3
oktober og Vojens den 23-24 oktober 2021
Pointtildelingen fra jyde cup overføres redigeret til klubmesterskabet, der tildeles 100 - 98
97 for 1 - 2 - 3 pladser osv.

Hjælper til klubløb:
Klubløb 2.:Lørdag den 17.april 2021 = Cadett mini - Cadett junior.
Klubløb 3.:Lørdag den 29. maj Rotax Junior - Rotax Senior.
Søndag den 30.maj Dasu Junior -Dasu senior
Klubløb 4: Lørdag den 3 juli = OKJ- OK- KZ .

Hvis der i pga. af covid-19, skulle blive aflyst løb, gælder følgende:
Klubløb køres over 20 heat, hvoraf de 16 bedste er tællende til det samlede mesterskab.
Klubløb køres over 16 heat, hvoraf de 12 bedste er tællende til det samlede mesterskab.
Klubløb køres over 12 heat, hvoraf de 8 bedste er tællende til det samlede mesterskab.
Osv.

Køreren med flest point er vinder. Ved pointlighed, gælder det bedste i sidste indbyrdes opgør.
Evt. sort flag kan ikke fratrækkes fra den samlede stilling.
1.advarsel giver 3.straf sekunder. 2.advarsel giver 10.straf sekunder
Vægt Iflg. reglement 6 for 2020.

I Dasu Junior, Dasu Senior/XL og KZ Dasu/XL skal der under hele arrangementet være monteret et vægtskilt
på frontkåben.

Denne bliver udleveret ved licens/maskinkontrol. Ved tilmeldingen vælger man den vægtklasse man vil
deltage i. Kan ikke ændres på dagen.

Beregning:
Placering 1.- 2.- 3.- 4.- osv. = Point 100 - 98 - 97 - 96 osv. Ved pointlighed gælder bedst i sidste
indbyrdes opgør. Pointtildeling overføres direkte til den samlede mesterskab.

Præmiering:
Til de 3.første i hver klasse.
Samt til følgende førergruppe i X30 Challenge for 2021 samt GGK`S klubløb for 2021:
X30 Senior, X30 Master, X30 Junior og X30 Shifter.

Tidsplan:
Banen åbner kl.7.00
Licens / maskin kontrol kl.7.30
Træningsstart kl. 8.00 iflg. udleveret tidsplan ved licenskontrollen.

