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Træningsløb / Kartskole 

Afholdes onsdag d. 26. september 2018 kl. 17.00 til 20.00 
 
Træningsløb som stafet. 
Der køres i 3 grupper: 

a. Miniput 
b. Rotax Micro, Cadett Mini og Cadett Junior 
c. Rotax Mini, Rotax Junior, ROK Junior, X30 Junior, KF Junior og OK Junior 

 
Hold: 
Holdet består af 1 køre fra gruppe ”a” 2 køre fra gruppe ”b” og 2 kørere fra gruppe ”c” 
Hver hold har én transponder. 
 
Gruppe ”a” køre 3 intervaller a 10min. + 1min. til skift 
Gruppe ”b” køre 3 intervaller a 20min. + 1min. til skift, der skal være minimum 2 skift i et interval 
Gruppe ”c” køre 3 intervaller a 20min. + 1min. til skift, der skal være minimum 2 skift i et interval 
 
Afvikling 
Når tiden er udløbet for gruppe ”a” vinkes med ternet flag ved målstreg og de køre fra bane og holder i 
”vægt område” her må mekaniker hjælpe med at få transponder af gokart. Køre løber fra ”Vægt område” 
til startgrid med transponder, hvor første køre fra gruppe ”b” holder klar. Her må mekaniker hjælpe med 
montage på gokart. Når transponder er monteret må karten startes og køre. 

Skift i intervallet sker efter samme princip. 

Når tiden er udløbet for gruppe ”b” vinkes med ternet flag ved målstreg og de køre fra bane og holder i 
”vægt område” her må mekaniker hjælpe med at få transponder af gokart. Køre løber fra ”Vægt område” 
til startgrid med transponder, hvor første køre fra gruppe ”c” holder klar. Her må mekaniker hjælpe med 
montage på gokart. Når transponder er monteret må karten startes og køre. 

Skift i intervallet sker efter samme princip. 

Når tiden er udløbet for gruppe ”b” vinkes med ternet flag ved målstreg og de køre fra bane og holder i 
”vægt område” her må mekaniker hjælpe med at få transponder af gokart. Køre løber fra ”Vægt område” 
til startgrid med transponder, hvor første køre fra gruppe ”c” holder klar. Her må mekaniker hjælpe med 
montage på gokart. Når transponder er monteret må karten startes og køre. 

Skift i intervallet sker efter samme princip. 

Gentages 3 gange – se tidsplan. 
 
Tidsplan for kørsel: 
17.00 Opstart og klargøring af hold. 
17.10 start gruppe ”a” kørsel 1. interval 
17.20 Gruppe ”a” får ternet flag og Gruppe ”b” klar til start 
17.41 Gruppe ”b” får ternet flag og Gruppe ”c” klar til start 
18.02 Gruppe ”c” får ternet flag og Gruppe ”a” klar til start på 2. interval 
18.13 Gruppe ”a” får ternet flag og Gruppe ”b” klar til start 
18.34 Gruppe ”b” får ternet flag og Gruppe ”c” klar til start 
18.55 Gruppe ”c” får ternet flag og Gruppe ”a” klar til start på 3. interval 
19.06 Gruppe ”a” får ternet flag og Gruppe ”b” klar til start 
19.27 Gruppe ”b” får ternet flag og Gruppe ”c” klar til start 
19.48 Gruppe ”c” får ternet flag – omgang hvor køre får det ternede flag tæller med. 
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Start: 
Gruppe ”a” starter fra udkørsel placering på startgrid foregår ved lodtrækning mellem de enkelte grupper. 
Kl. 17:10 går starten og første omgang tæller fra første gang målstreg passeres. 
 
Tidstagning 
Tiden starter kl. 17.10 og køre kontinuerligt frem til kl. 19.48 
Alle omgange som er registret med holdets transponder tælles op. 
Det hold med flest omgange har vundet. 
 
Sikkerhed på banen / afkørsel. 
Hvis der sker afkørsel på banen vil der være baneofficels som hjælper med at få kart og køre på banen igen. 
I det tilfælde at kart ikke kan genstartes og kører videre bringes føre og kart i sikkerhed. Transponder bæres 
af baneofficel til startgrid. 
Føre og kart må hentes af mekaniker og bringes til depotområde, for så vidt det kan gøres på forsvarlig vis. 
 
Tekniske krav 
Kart skal opfylde gældende krav til den klasse karten tilhørere. 
CIK beslag til nosecone er ikke et krav. 
Vægten er ikke stillet op og vil derfor ikke blive kontrolleret, der henstilles til at karten opfylder krav til 
klassen. 
Der må anvendes dæk efter eget valg. 
 
Hvem kan deltage 
Arrangementet er åbent for alle som har en gokart som passer på en af de 3 grupper, og har minimum en 
grundlicens. 
Man kan tilmelde sig som et hold eller som enkelt deltager. 
Der dannes hold af de enkelt tilmeldinger på dagen. 
 
Tilmelding 
Tilmelding af hold sendes på mail til Knud G. Hansen på kgh@maskinbyg-moen.dk 
Pris pr. deltager er kr. 50,- for SAK medlemmer og kr. 100,- for ikke medlemmer  
Betales kontant, MobilPay eller Dankort på dagen. 
Prisen dækker deltagelse, en ”bistro platte” Pølse, brød, sodavand og is efter arrangementet. 
 
Banen åbner kl. 16.00, alle servicevogne er på depotområdet uden for volden. HUSK Underlag! 
Husk det er kun tilladt at starte motor op efter kl. 17.00 og i afmærket område inde ved service område. 
Uddeling af diplomer opråb af aftenens resultater kl. 20.10 i Bistroen. 
Her er der også tid til at nyde ”Bistro platten” 
Vi lukker og slukker ca. kl. 21.00 
 

Kom til for sjov ræs i Barmosen gokart center 😊 
 
Her gælder det om at køre stærkt og sikkert, være med, have det sjovt og skabe gode relationer. 
 
Mvh 
 
SAK Kartskolen 
 
Stig, Ebbe, Henrik og Knud 
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