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Welkom bij kartbaan Ulrum
Welkom
kartbaan
Kartbaanbij
Ulrum
is eenUlrum
van de oudste kartbanen van Nederland, in september 1965 ging voor het
eerst de poort
voor
Toen
nog alleen
voor
mensen in
dieseptember
zelf een skelter
met een
Kartbaan
Ulrumopen
is een
vanpubliek.
de oudste
kartbanen
van
Nederland,
1965 ging
voormotor
het
hadden,
ja
zo
heetten
ze
vroeger.
Inmiddels
is
er
veel
veranderd
in
de
kartsport
en
zijn
er
veel
meer
eerst de poort open voor publiek. Toen nog alleen voor mensen die zelf een skelter met een motor
kartcircuits
bijheetten
gekomen.
Ook in Ulrum
is er inis de
loop veranderd
der jaren veel
de zijn
passie
voormeer
deze
hadden,
ja zo
ze vroeger.
Inmiddels
er veel
in deveranderd,
kartsport en
er veel
sport is echter
wel gebleven.
kartcircuits
bij gekomen.
Ook in Ulrum is er in de loop der jaren veel veranderd, de passie voor deze

sport
echter
wel staat
gebleven.
Bij onsisop
de baan
plezier voorop en geven we onze kennis graag door aan de nieuwe generatie
rijders
kartbaan
blijft bestaan
kennis
gaat. door
Dit kunnen
alleengeneratie
doen als
Bij
ons zodat
op de de
baan
staat plezier
voorop en
en de
geven
we niet
onzeverloren
kennis graag
aan dewe
nieuwe
we
dat
gezamenlijk
blijven
uitdragen.
rijders zodat de kartbaan blijft bestaan en de kennis niet verloren gaat. Dit kunnen we alleen doen als
we
dat gezamenlijk
blijven uitdragen.
Er word
veel georganiseerd
voor rijders met een eigen kart, dit doen we als club zoveel mogelijk.
Gezamenlijk
hopen we het zo
derijders
rijdersmet
naareen
de zin
te maken.
word
ouders
en rijders
Er
word veel georganiseerd
voor
eigen
kart, ditEr
doen
weook
als van
clubde
zoveel
mogelijk.
gevraagd
vooral
mee
te
denken
en
helpen.
Gezamenlijk hopen we het zo de rijders naar de zin te maken. Er word ook van de ouders en rijders

gevraagd
vooral
mee bij
te denken
en baan?
helpen.
Ben je voor
het eerst
ons op de
Meld je dan eerst in de kantine dan leggen we je graag het
een en
ander
uit,
ook bij
in het
kun
gerust
stellen aan
ouders
of het
Ben
je voor
het
eerst
ons rennerskwartier
op de baan? Meld
je je
dan
eerstvragen
in de kantine
dan andere
leggen we
je graag
rijders.
Elkaar
op
weg
helpen
vinden
wij
niet
meer
dan
normaal
in
deze
mooie
sport.
een en ander uit, ook in het rennerskwartier kun je gerust vragen stellen aan andere ouders of
rijders. Elkaar op weg helpen vinden wij niet meer dan normaal in deze mooie sport.
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Algemeen reglement
reglement kartclub
kartclub Ulrum
Ulrum
Algemeen
Kleding/outfit
Kleding/outfit
Verplicht voor
voor alle
alle rijders
rijders ook
ook met
met trainingen!
trainingen!
Verplicht
Overall,
helm
met
vizier,
handschoenen,
schoenen die
die tot
tot de
de enkels
enkels bedekken,
bedekken, nekband
nekband
Overall, helm met vizier, handschoenen, schoenen
[t/m 16
16 jaar],
jaar], Ribprotector
Ribprotector [t/m
[t/m 16
16 jaar]
jaar]
[t/m

Gedragsregels op
op en
en langs
langs de
de baan
baan
Gedragsregels

Niemand gaat
gaat de
de baan
baan op
op zonder
zonder hesje,
hesje, je
je bent
bent alleen
alleen op
op de
de baan
baan als
als je
je moet
moet vlaggen.
vlaggen.
Niemand
Zelf mee
mee gebracht
gebracht eten
eten en
en drinken
drinken mag
mag alleen
alleen in
in het
het rennerskwartier.
rennerskwartier. Op
Op ons
ons terras
terras of
of in
in de
de
Zelf
kantine mag
mag dit
dit niet
niet genuttigd
genuttigd worden.
worden.
kantine
Neem
je
eigen
rommel
mee
terug
naar huis
huis en
en zorg
zorg dat
dat het
het schoon
schoon blijft
blijft in
in het
het
Neem je eigen rommel mee terug naar
rennerskwartier! Zo
Zo ook
ook de
de plek
plek rondom
rondom het
het voetbalveld
voetbalveld waar
waar u
u evt
evt met
met
rennerskwartier!
caravan/auto/aanhanger
staat.
caravan/auto/aanhanger staat.
In de
de pitstraat
pitstraat word
word stapvoets
stapvoets gereden.
gereden.
In
Iedereen dient
dient zich
zich netjes
netjes te
te gedragen
gedragen en
en anderen
anderen met
met respect
respect te
te behandelen,
behandelen, gebeurt
gebeurt dit
dit
Iedereen
niet
dan
kan
de
beheerder
u
de
toegang
tot
de
baan
ontzeggen.
niet dan kan de beheerder u de toegang tot de baan ontzeggen.

Kosten Clubraces
Clubraces 2022
2022
Kosten
Voor jaarkaarthouders
jaarkaarthouders €65
€65 per
per race
race incl.
incl. brandstof
brandstof
Voor
Geen jaarkaarthouders
jaarkaarthouders €75
€75 per
per race
race incl.
incl. brandstof
brandstof
Geen
Kosten transponderhuur
transponderhuur €7,50
€7,50 per
per dag
dag
Kosten
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Algemene afspraken

Cadet 160cc klasse
B- klasse vanaf 5-6 jaar (naar inzicht en overleg van de organisatie niet ouder dan 9 jaar of
naar inzicht van de organisatie eerder bij voldoende ervaring)
B- klasse gewicht ten alle tijden 95kg
A- klasse gewicht ten alle tijden 105kg
A- klasse vanaf 7 jaar bij voldoende ervaring. Deze klasse is t/m 12 jaar
Er mag niet op nieuwe banden gereden worden op de wedstrijddag
De banden zijn rookie geel van Maxxis
Tandwiel verhouding 20 – 72
Startnummers dienen op voor, achter en zijkanten met een gele achtergrond en zwarte
nummers duidelijk zichtbaar te zijn. [verkrijgbaar bij organisatie]
Zie uitgebreid reglement.

Parolin Rocky
vanaf 7 jaar bij voldoende ervaring. Deze klasse is t/m 12 jaar
Er mag niet op nieuwe banden gereden worden op de wedstrijddag
Gewicht ten alle tijden 105kg
Tandwiel verhouding 20 – 72
Startnummers dienen op voor, achter en zijkanten met een gele achtergrond en zwarte
nummers duidelijk zichtbaar te zijn. [verkrijgbaar bij organisatie]
Zie uitgebreid reglement.

200cc klasse
Vanaf 8 jaar
Standaard motor 200cc verzegeld
Tandwiel verhouding 16 – 69 of 20 – 86
De banden dienen van het merk raptor te zijn, deze worden verstrekt door de organisatie
[€120 per set] bestel ze op tijd per mail. info@kartclubulrum.nl
Er mag niet op nieuwe banden gereden worden op de wedstrijddag
Gewicht ten alle tijden 130kg
Chassis 104 cm [minimax niet toegestaan]
Uitlaat vrij te bepalen door rijder
Startnummers dienen op voor, achter en zijkanten met een gele achtergrond en zwarte
nummers duidelijk zichtbaar te zijn. [verkrijgbaar bij organisatie]
Zie uitgebreid reglement
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390cc klasse
390cc klasse
Vanaf 16 jaar

Standaard
motor 390cc
Vanaf 16 jaar
Uitlaat
vrij
Standaard motor 390cc
Koppeling
Uitlaat vrijvrij
Tandwiel
11/46
Koppelingverhouding
vrij
Er
mag
niet
op
nieuwe
banden gereden worden op de wedstrijddag
Tandwiel verhouding 11/46
De
banden
van het
merkgereden
raptor te
zijn, deze
worden
verstrekt door de organisatie
Er mag
nietdienen
op nieuwe
banden
worden
op de
wedstrijddag
[€120
per set]
bestel
zehet
op merk
tijd per
mail.te
info@kartclubulrum.nl
De banden
dienen
van
raptor
zijn, deze worden verstrekt door de organisatie
Minimaal
gewicht
van
de
rijder
is
vastgesteld
op 80kg
[€120 per set] bestel ze op tijd per mail. info@kartclubulrum.nl
Startnummers
dienen
en zijkanten
met een gele achtergrond en zwarte
Minimaal gewicht
van op
de voor,
rijder achter
is vastgesteld
op 80kg
nummers
duidelijk
zichtbaar
te
zijn.
[verkrijgbaar
bij
organisatie]
Startnummers dienen op voor, achter en zijkanten met
een gele achtergrond en zwarte
Zie
uitgebreid
reglement
nummers duidelijk zichtbaar te zijn. [verkrijgbaar bij organisatie]

RK1

Zie uitgebreid reglement

RK1

Vanaf 9 jaar
Er
mag9niet
Vanaf
jaarop nieuwe banden gereden worden op de wedstrijddag
Maximale
105
Er mag niethoofdsproeiermaat
op nieuwe bandenisgereden
worden op de wedstrijddag
Tandwiel
verhouding
12
–
87
Maximale hoofdsproeiermaat is 105
Rijders
met
een persoonlijk
Tandwiel
verhouding
12 – 87gewicht van minimaal 80kg hebben een vrije bandenkeuze. [ook
deze
mogen
nietpersoonlijk
nieuw zijn op
de wedstrijddag.]
Rijders
met een
gewicht
van minimaal 80kg hebben een vrije bandenkeuze. [ook
Motoren
hoeven
niet
voorzien
van een zegel. [Ze dienen wel conform te zijn]
deze mogen niet nieuw zijn op te
dezijn
wedstrijddag.]
Startnummers
dienen
op voor, achter
en zijkanten
gelewel
achtergrond
enzijn]
zwarte
Motoren hoeven
niet voorzien
te zijn van
een zegel.met
[Zeeen
dienen
conform te
nummers
duidelijk
zichtbaar
te achter
zijn. [verkrijgbaar
organisatie]
Startnummers
dienen
op voor,
en zijkantenbijmet
een gele achtergrond en zwarte
Zie
uitgebreid
reglement
nummers duidelijk zichtbaar te zijn. [verkrijgbaar bij organisatie]
Zie uitgebreid reglement
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Chassis
Chassis

Fusee
Fusee

Reglement Cadet 160cc klasse
Reglement Cadet 160cc klasse
Buisdiameter, 28mm x 2mm.
Buisdiameter,
28mm890mm
x 2mm.maximaal 950 mm.
Wielbasis,
minimaal
Wielbasis, minimaal 890mm maximaal 950 mm.

Verstelbare fusees zijn toegestaan.
Verstelbare fusees zijn toegestaan.
Achteras
Achteras
Diameter, 25 of 30 mm.
Diameter,wanddikte
25 of 30 mm.
Minimale
4.9mm.
Minimale wanddikte
Magnetisch
materiaal4.9mm.
en uit één geheel bestaand.
Magnetisch
materiaal
en uit één geheel bestaand.
Lengte maximaal 1000mm.
Lengte maximaal 1000mm.
Velgen
Velgen
Voorvelg, maximale breedte 115mm + of – 5mm.
Voorvelg, maximale
Achtervelg,
maximalebreedte
breedte115mm
145mm+ +ofof– –5mm.
5mm.
Achtervelg, maximale
breedte 145mm + of – 5mm.
Voorwielklossen
zijn vrij.
Voorwielklossen zijn vrij.
Banden
Banden

Maxxis rookie geel.
Maxxis
rookie geel. mag er NIET met nieuwe banden gereden worden.
Op
de wedstrijddag
Op de wedstrijddag
Regenbanden:
Geen.mag er NIET met nieuwe banden gereden worden.
Regenbanden: Geen.
Voorbumper
Voorbumper
De CIK-FIA goedgekeurde voorbumpers zijn verplicht.
De CIK-FIA goedgekeurde voorbumpers zijn verplicht.
Achterbumper
Achterbumper
De CIK-FIA goedgekeurde achterbumpers zijn verplicht.
CIK-FIA goedgekeurde
achterbumpers
zijn verplicht.
De achterbumper
mogen niet
buiten de achterwielen
uitsteken.
De achterbumper
mogen moet
niet buiten
achterwielen
uitsteken.
60%
van de achterwielen
bedektdezijn
door de achterbumper.
60% van de achterwielen moet bedekt zijn door de achterbumper.
Sidepods
Sidepods
De CIK-FIA goedgekeurde kunstof sidepods zijn verplicht.
De CIK-FIA goedgekeurde kunstof sidepods zijn verplicht.
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Toegestane
Toegestane motoren
motoren
Honda
Honda 160
160 CC
CC
Honda
160
Honda 160 CC
CC GK4
GK4
Loncin
160
CC
Loncin 160 CC
Dm
Dm 160
160 CC
CC
Andere
Andere klonen
klonen van
van Honda
Honda 160
160 CC
CC zijn
zijn toegestaan
toegestaan na
na overleg.
overleg.
De
motoren
dienen
verzegeld
te
zijn.
De motoren dienen verzegeld te zijn.
Tandwielverhouding
Tandwielverhouding
20
20 –– 72
72 overgebracht
overgebracht door
door een
een 219
219 ketting.
ketting.
De
ketting
moet
voldoende
beschermd
De ketting moet voldoende beschermd zijn
zijn door
door een
een ketting
ketting beschermer
beschermer over
over de
de ketting.
ketting.
Koppeling
Koppeling
Noram
Noram BE
BE 219
219 20
20 tands
tands –– of
of Noram
Noram type
type 4000
4000 20
20 tands.
tands.
Koppelingsveren
Koppelingsveren
Origineel
Origineel bij
bij koppeling
koppeling behorend.
behorend.
Vliegwiel
Vliegwiel
Het
Het vliegwiel
vliegwiel mag
mag niet
niet worden
worden bewerkt.
bewerkt.
Het
Het gewicht
gewicht van
van een
een los
los vliegwiel
vliegwiel moet
moet liggen
liggen tussen
tussen 2300
2300 gram
gram en
en 2550
2550 gram.
gram.
Alleen
originele
standaard
vliegwielen
zijn
toegestaan.
Alleen originele standaard vliegwielen zijn toegestaan.
Alleen
Alleen met
met een
een standaard
standaard spie.
spie.
Vervroegingspie
verboden.
Vervroegingspie verboden.
Zuiger
Zuiger
Uitsluitend
Uitsluitend de
de standaard
standaard zuigers
zuigers zijn
zijn toegestaan.
toegestaan.
Overmaat
zuigers
zijn
niet
toegestaan.
Overmaat zuigers zijn niet toegestaan.
Nokkenass
Nokkenass
Alleen
Alleen standaard
standaard liftnokkenass.
liftnokkenass.
Standaard
Standaard lengte
lengte tuimelaars.
tuimelaars.
Bougie
Bougie
NGK
NGK type
type BPR5ES.
BPR5ES.
Brandstofpomp
Brandstofpomp
Vrij.
Vrij.
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Brandstof
Brandstof
De brandstof
brandstof word
word door
door de
de organisatie
organisatie verstrekt.
verstrekt.
De
De
brandstof
die
verstrekt
word
is
euro
98, welke
welke door
door de
de organisatie
organisatie aangekocht
aangekocht word
word bij
bij
De brandstof die verstrekt word is euro 98,
Shell in
in Wehe
Wehe den
den Hoorn.
Hoorn.
Shell
Luchtfilter
Luchtfilter
Standaardproduct af
af fabriek
fabriek zoals
zoals geleverd
geleverd bij
bij motor.
motor.
Standaardproduct
Karton en
en mousse
mousse moet
moet gemonteerd
gemonteerd zijn
zijn zonder
zonder bewerking.
bewerking.
Karton
Carburateur
Carburateur
Standaard. 19mm.
19mm.
Standaard.
Mag niet
niet bewerkt
bewerkt worden.
worden.
Mag
Sproeiers
Sproeiers
De hoofdsproeier
hoofdsproeier is
is vrij,
vrij, maar
maar mag
mag niet
niet groter
groter zijn
zijn dan
dan #78.
#78.
De
Gewicht
Gewicht
A-klasse minimaal
minimaal gewicht
gewicht op
op elk
elk moment
moment 105kg.
105kg.
A-klasse
B-klasse minimaal
minimaal gewicht
gewicht op
op elk
elk moment
moment 95kg
95kg
B-klasse
Ballast blokken
blokken dienen
dienen deugdelijk
deugdelijk aan
aan de
de kart
kart met
met minimaal
minimaal één
één M8
M8 bevestigd
bevestigd zijn.
zijn.
Ballast
Stukken
ballast
zwaarder
dan
3kg
dienen
altijd
gemonteerd
te
zijn
met
minimaal
twee M8
M8
Stukken ballast zwaarder dan 3kg dienen altijd gemonteerd te zijn met minimaal twee
bouten.
bouten.
Uitlaat
Uitlaat
Vrij.
Vrij.
Startnummers
Startnummers
Startnummers dienen
dienen op
op voor,
voor, achter
achter en
en zijkanten
zijkanten duidelijk
duidelijk zichtbaar
zichtbaar te
te zijn.
zijn.
Startnummers
De achtergrond
achtergrond kleur
kleur dient
dient geel
geel te
te zijn.
zijn.
De
De kleur
kleur van
van de
de cijfers
cijfers dient
dient zwart
zwart te
te zijn.
zijn.
De
Transponder
Transponder
De transponder
transponder dient
dient achter
achter op
op de
de stoel
stoel te
te zijn
zijn bevestigd.
bevestigd.
De
Max.
30cm
en
min.
15
cm
van
het
asfalt.
Max. 30cm en min. 15 cm van het asfalt.
Heb je
je zelf
zelf geen
geen transponder
transponder kun
kun je
je deze
deze huren
huren bij
bij de
de organisatie
organisatie voor
voor €7,50
€7,50 per
per dag.
dag.
Heb
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Chassis
Chassis

Reglement
Reglement Parolin
Parolin Rocky
Rocky

Maximaal één per evenement. Uitsluitend de chassis welke zijn vervaardigd door Parolin Italy
Maximaal
één
Uitsluitend
de chassis
zijn
vervaardigd
door
Parolin zijn
Italy
en geleverd
zijnper
viaevenement.
de importeur
van Nederland,
Kartwelke
Service
Brabant.
Chassis
nummers
en
geleverd zijn
importeur
vanmoet
Nederland,
Kart Service
Brabant. Chassis
geregistreerd
bijvia
de de
importeur.
Kart
in zijn geheel
altijd standaard
blijven nummers
zoals dezezijn
geregistreerd
bij deEventuele
importeur.
Kart moet in zijn
geheel
altijdverder
standaard
zoalsofdeze
nieuw is geleverd.
uitzonderingen
staan
vermeld
in ditblijven
reglement
zijn
nieuw
is
geleverd.
Eventuele
uitzonderingen
staan
vermeld
verder
in
dit
reglement
of
zijn
aangegeven in een Bijzonder Reglement. Hieronder zie je enkele kenmerken om te
aangegeven
in de
eenkart
Bijzonder
Reglement.
zie je
enkele
kenmerken
controleren of
in de originele
staatHieronder
verkeert om
mee
te kunnen
doen om
aante
de races.
controleren of de kart in de originele staat verkeert om mee te kunnen doen aan de races.
Wielbasis 950 mm.
Wielbasis 950 mm.
Hoofdchassisbuis Ø 28 Magnetisch staal / wanddikte 2mm / Frame zwart poedercoat.
Hoofdchassisbuis Ø 28 Magnetisch staal / wanddikte 2mm / Frame zwart poedercoat.
Remsysteem
Remsysteem
Mechanisch, met dubbele remkabel, zoals origineel geleverd.
Mechanisch, met dubbele remkabel, zoals origineel geleverd.
Remklauw kan op twee manieren gemonteerd zijn, zowel aan de voorkant als aan de
Remklauw
manieren gemonteerd zijn, zowel aan de voorkant als aan de
bovenkant kan
van op
de twee
remschijf.
bovenkant van de remschijf.
Rem moet ten allen tijden goed en soepel functioneren. (ter beoordeling TC).
Rem moet ten allen tijden goed en soepel functioneren. (ter beoordeling TC).
Remblokken origineel Parolin, zwart medium of rood soft.
Remblokken origineel Parolin, zwart medium of rood soft.
Achteras
Achteras
Uit één geheel, magnetisch staal.
Uit één geheel, magnetisch staal.
Type gemerkt met de volgende aanduiding: Diameter 30mm, met zwarte coating origineel
Type
zoals gemerkt
geleverd.met de volgende aanduiding: Diameter 30mm, met zwarte coating origineel
zoals geleverd.
Wanddikte minimaal 4,9mm (over de gehele lengte.) Lengte Tussen 950 mm en 955 mm
Wanddikte minimaal 4,9mm (over de gehele lengte.) Lengte Tussen 950 mm en 955 mm
Velgen
Velgen
Origineel zoals geleverd, Aluminium, diameter 5 inch.
Origineel zoals geleverd, Aluminium, diameter 5 inch.
Toevoegingen op, aan of om de velgen zijn verboden.
Toevoegingen op, aan of om de velgen zijn verboden.
Plaklood t.b.v. balanceren is toegestaan.
Plaklood t.b.v. balanceren is toegestaan.
Voorvelg Breedte 115mm. (gemeten aan de buitenzijde)
Voorvelg Breedte 115mm. (gemeten aan de buitenzijde)
Achtervelg Spoorbreedte achter: Breedte 140mm. (gemeten aan de buitenzijde)
Achtervelg Spoorbreedte achter: Breedte 140mm. (gemeten aan de buitenzijde)
Minimale spoorbreedte achter gemeten vanaf de buitenzijde velg 112.5 cm.
Minimale spoorbreedte achter gemeten vanaf de buitenzijde velg 112.5 cm.
Banden
Banden
LeCont Mini SVA.
LeCont
Miniop
SVA.
Er mag niet
nieuwe banden gereden worden op de wedstrijddag.
Er mag niet op nieuwe banden gereden worden op de wedstrijddag.
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Spoilerset
Spoilerset
Het type Parolin Mini Eurostar, Kleur wit of zwart , Sidepots – Voorbumper –– Frontspoiler
Homologatie nummer 55/C/09.
Het type Parolin Mini Eurostar, Kleur wit of zwart , Sidepots – Voorbumper –– Frontspoiler
Achterbumper 02/PP/14 De achterbumper dient ten alle tijden tenminste 60% van de
Homologatie nummer 55/C/09.
breedte van de achterwielen te bedekken, doch mag in geen geval buiten de achterwielen
Achterbumper 02/PP/14 De achterbumper dient ten alle tijden tenminste 60% van de
uitsteken.
breedte van de achterwielen te bedekken, doch mag in geen geval buiten de achterwielen
Benzinetank uitsteken.
Benzinetank
3,0 Liter zoals origineel geleverd.
Leeftijd

3,0 Liter zoals origineel geleverd.

Leeftijd
Vanaf de 7e verjaardag t/m 12 jaar.
Gewicht

Vanaf de 7e verjaardag t/m 12 jaar.

Gewicht
Minimaal 105 kg op elk moment.
Ledig gewicht kart compleet +/- 57 Kg
Minimaal 105 kg op elk moment.
Ledig gewicht kart compleet +/- 57 Kg
Startnummers
Startnummers
Startnummers dienen op voor, achter en zijkanten duidelijk zichtbaar te zijn.
De achtergrond kleur dient geel te zijn.
Startnummers dienen op voor, achter en zijkanten duidelijk zichtbaar te zijn.
De kleur van de cijfers dient zwart te zijn.
De achtergrond kleur dient geel te zijn.
De kleur van de cijfers dient zwart te zijn.
Stoel
Stoel
Merk en type stoel vrij.
De stoel moet op 4 plaatsen stevig bevestigd zijn.
Merk en type stoel vrij.
(L.R boven en L.R onder) De 2 hoofdbevestigingen links en rechts boven van de stoel, (tussen
De stoel moet op 4 plaatsen stevig bevestigd zijn.
stoel en stoelsteun) moeten voorzien zijn van ringen met een minimale dikte van 1.5mm en
(L.R boven en L.R onder) De 2 hoofdbevestigingen links en rechts boven van de stoel, (tussen
een diameter van minimaal 40mm.
stoel en stoelsteun) moeten voorzien zijn van ringen met een minimale dikte van 1.5mm en
Extra stoelsteunen zijn verboden.
een diameter van minimaal 40mm.
Extra stoelsteunen zijn verboden.
Lood bevestiging
Lood
bevestiging
Lood
mag uitsluitend bevestigd worden op het chassis of op de stoel.
Tot en met 3 Kg minimaal 2 x M6 bouten met grote carrosserie ring & Borgmoer. Tot en met
Lood mag uitsluitend bevestigd worden op het chassis of op de stoel.
6 Kg minimaal 2 x M8 bouten met grote carrosserie ring & Borgmoer. Tot en met 10 Kg
Tot en met 3 Kg minimaal 2 x M6 bouten met grote carrosserie ring & Borgmoer. Tot en met
minimaal 4 x M8 bouten met grote carrosserie ring & Borgmoer. Te lange uitstekende
6 Kg minimaal 2 x M8 bouten met grote carrosserie ring & Borgmoer. Tot en met 10 Kg
bouten zijn verboden. De TC kan in verband met veiligheid ten alle tijden het lood laten
minimaal 4 x M8 bouten met grote carrosserie ring & Borgmoer. Te lange uitstekende
verplaatsen.
bouten zijn verboden. De TC kan in verband met veiligheid ten alle tijden het lood laten
verplaatsen.
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Transponder
Transponder
De
De transponder
transponder dient
dient achterop
achterop de
de stoel
stoel bevestigd
bevestigd te
te zijn.
zijn.
Max
30
cm
en
Min
15
cm
van
het
asfalt.
Max 30 cm en Min 15 cm van het asfalt.
Toegestaan
Toegestaan
De
De volgende
volgende eventuele
eventuele aanpassingen
aanpassingen aan
aan de
de kart
kart zijn
zijn toegestaan:
toegestaan:
1.
Schuin
stuursupport
(voor
de
zitpositie)
1. Schuin stuursupport (voor de zitpositie)
2.
2. Stoel
Stoel merk
merk en
en type
type vrij.
vrij. (voor
(voor de
de zitpositie)
zitpositie)
3.
kartstuur
merk
en
type
vrij.
3. kartstuur merk en type vrij.
4.
4. Pedaal
Pedaal verlengers/verkorters
verlengers/verkorters (( Indien
Indien veilig
veilig en
en goedgekeurd
goedgekeurd door
door de
de T.C.
T.C. ))
5.
5. Transponder
Transponder montage
montage achter
achter op
op de
de stoel.
stoel.
6.
Stickers
op
de
spoilerset
en
motorkap.
6. Stickers op de spoilerset en motorkap.
Importeur
Importeur Parolin
Parolin
AIM
AIM Kart
Kart Academy
Academy BV
BV
Fluorietweg
Fluorietweg 14C
14C 1812
1812 RR
RR Alkmaar
Alkmaar
Mail:
info@id-engines.com
Mail: info@id-engines.com
Tel:
Tel: 06-28489684
06-28489684
Motor
Motor
Locin
Locin 160cc
160cc
Standaard
Standaard verzegeld
verzegeld
Motorsteun
Motorsteun
Motorsteunen
Motorsteunen onder
onder de
de motor
motor gebruiken
gebruiken zoals
zoals gemonteerd.
gemonteerd.
Na
montage
van
de
motor
altijd
het
achtertandwiel
Na montage van de motor altijd het achtertandwiel in
in lijn
lijn zetten
zetten met
met het
het voortandwiel
voortandwiel van
van
de
koppeling.
de koppeling.
Motorsteun
Motorsteun clips
clips en
en bouten
bouten M10x40
M10x40 zelf
zelf verzorgen.
verzorgen.
Overbrenging
Overbrenging
Steek
Steek 219
219 –– Tandwiel
Tandwiel voorzijde
voorzijde van
van de
de koppeling
koppeling 20
20 tanden.
tanden.
Tandwiel
achterzijde
72
tanden.
Geen
veranderingen
Tandwiel achterzijde 72 tanden. Geen veranderingen toegestaan.
toegestaan.
Brandstof
Brandstof
Controle
Controle op
op verzoek
verzoek van
van de
de Wedstrijdleider/TC.
Wedstrijdleider/TC. Zij
Zij kunnen
kunnen op
op ieder
ieder tijdstip
tijdstip van
van de
de wedstrijd
wedstrijd
brandstofmonsters
afnemen
ter
controle
op
de
naleving
van
dit
artikel.
brandstofmonsters afnemen ter controle op de naleving van dit artikel.
De
De brandstof
brandstof word
word door
door de
de organisatie
organisatie verstrekt.
verstrekt.
De
brandstof
die
verstrekt
word
is
euro
De brandstof die verstrekt word is euro 98,
98, welke
welke door
door de
de organisatie
organisatie aangekocht
aangekocht wordt
wordt bij
bij
Shell
in
Wehe
den
Hoorn.
Shell in Wehe den Hoorn.
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Chassis
Chassis

Reglement 200cc klasse
Reglement 200cc klasse

Maximaal één chassis per evenement.
Maximaal
één chassis
per evenement.
Alleen
CIK/FIA
gehomologeerde
karts zijn toegestaan.
Alleen
karts zijn toegestaan.
De
kartCIK/FIA
moet ingehomologeerde
goede staat verkeren.
De kartchassis
moet inmet
goede
verkeren.
Alleen
een staat
wielbasis
van 104 cm zijn toegestaan.
Alleen chassis met een wielbasis van 104 cm zijn toegestaan.
Remsysteem
Remsysteem
Mechanisch of hydraulisch .
Mechanisch of hydraulisch
Voorwielremmen
verboden..
Voorwielremmen
verboden.
Extra
remkabel, minimaal
1,8mm dik, tussen hoofdremcilinder en rempedaal verplicht.
remkabel,aan
minimaal
1,8mm
dik, tussen hoofdremcilinder en rempedaal verplicht.
Extra borgpen
remblokken
verplicht.
Extra borgpen aan remblokken verplicht.
Achteras
Achteras
Diameter 40mm of 50mm magnetisch materiaal, uit één geheel.
Diameter 40mm
of 50mm
magnetisch
materiaal,
uit één 1,9mm
geheel. (over de hele lengte.)
Wanddikte
(40mm)
minimaal
2,9mm/ (50mm)
minimaal
Wanddikte (40mm) minimaal 2,9mm/ (50mm) minimaal 1,9mm (over de hele lengte.)
Velgen
Velgen
Aluminium of magnesium / diameter 5 inch.
Aluminium of magnesium
/ diameter
5 inch.
Toevoegingen
op, aan of om
de velg zijn
verboden.
Toevoegingen op, aan
omverplicht.
de velg zijn verboden.
Veiligheidsboutjes
zijn of
niet
Veiligheidsboutjes
zijn nietisverplicht.
Plaklood
t.b.v balanceren
toegestaan.
Plaklood
t.b.v+/balanceren
is toegestaan.
Voor
130mm
5mm. Gemeten
aan buitenzijde velg.
Voor 130mm
+/-+/5mm.
Gemeten
aan
buitenzijde
velg.
Achter
180mm
5mm.
Gemeten
aan
buitenzijde
velg.
Achter
180mm
+/5mm.
Gemeten
aan
buitenzijde
velg.
Spoorbreedte achter maximaal 140cm gemeten aan de buitenzijde velg.
Spoorbreedte achter maximaal 140cm gemeten aan de buitenzijde velg.
Achterbumper
Achterbumper
Brede uitvoering bij voorkeur kunststof.
Brede
uitvoering bij
voorkeur
kunststof.
De
achterbumper
dient
ten alle
tijden 60% van de achterwielen te bedekken, doch mag in
De achterbumper
dient ten
alle tijden 60%
van de achterwielen te bedekken, doch mag in
geen
ieder geval buiten
de achterwielen
uitsteken.
geen ieder geval buiten de achterwielen uitsteken.
Banden
Banden
De banden dienen van het merk raptor te zijn, deze worden verstrekt door de organisatie.
De banden
dienen
van
raptor
zijn, deze worden verstrekt door de organisatie.
[€120
per set]
bestel
zehet
op merk
tijd per
mail.teinfo@kartclubulrum.nl
[€120
per
set]
bestel
ze
op
tijd
per
mail.
info@kartclubulrum.nl
Op de wedstrijddag mag er niet met nieuwe banden gereden worden.
Op de wedstrijddag mag er niet met nieuwe banden gereden worden.
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Spoilerset
Spoilerset
Uitsluitend met een CIK gehomologeerde complete spoiler set.
Sidepods moeten
bestaan
uit één homologatie.
Uitsluitend
met een
CIK gehomologeerde
complete spoiler set.

Sidepods moeten bestaan uit één homologatie.
Benzinetank

Benzinetank
Kunststof benzinetank die bij het stuurstang support deugdelijk is gemonteerd.
Alle tank ontluchting
uithet
te monden
in een
reservoir.
Kunststof
benzinetankdient
die bij
stuurstang
support
deugdelijk is gemonteerd.

GewichtAlle tank ontluchting dient uit te monden in een reservoir.
GewichtMinimaal 130kg op elk moment.
Minimaal 130kg op elk moment.
Startnummers

Startnummers
Startnummers dienen op voor, achter en zijkanten met een gele achtergrond en zwarte
nummers duidelijk
zichtbaar
te achter
zijn. [verkrijgbaar
organisatie]
Startnummers
dienen
op voor,
en zijkantenbijmet
een gele achtergrond en zwarte
Stoel

nummers duidelijk zichtbaar te zijn. [verkrijgbaar bij organisatie]

Stoel

De stoel moet op minimaal 4 plekken bevestigd zijn. (L.R boven en L.R onder)
Extra
stoelsteunen
zijn toegestaan.
De
stoel
moet op minimaal
4 plekken bevestigd zijn. (L.R boven en L.R onder)

Extra stoelsteunen zijn toegestaan.
Lood bevestiging

Lood bevestiging
Lood mag uitsluitend bevestigd worden op het chassis of op de stoel. Het moet degelijk

gemonteerd
zijn.
Lood
mag uitsluitend
bevestigd worden op het chassis of op de stoel. Het moet degelijk
gemonteerd
Toegestane
motorenzijn.

Toegestane
motoren
Honda
200 CC.
Honda
200 CC.
CC GK4.
Honda 200
Loncin 200
Honda
200 CC.
CC GK4.
Dm
200
CC.CC.
Loncin 200
Andere
Dm
200 klonen
CC. van Honda 200 CC zijn toegestaan na overleg.
De motoren
dienen
verzegeld
Andere
klonen
van Honda
200te
CCzijn.
zijn toegestaan na overleg.
De motoren dienen verzegeld te zijn.
Tandwielverhouding

Tandwielverhouding
16/69 of 20/86 overgebracht via een 219 ketting.
16/69 of 20/86 overgebracht via een 219 ketting.
Koppeling
Koppeling
Noram BE 219 20/16 – tands of Noram type 4000 -20/16 Tands.
Noram BE 219 20/16 – tands of Noram type 4000 -20/16 Tands.
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Koppelingsveren
Koppelingsveren
Origineel bij koppeling behorend.
Origineel bij koppeling behorend.
Vliegwiel
Vliegwiel
het vliegwiel mag niet worden bewerkt.
het
vliegwiel
moet liggen tussen de 2300 gram en 2550 gram.
het gewicht
vliegwielvan
mageen
nietlosworden
bewerkt.
Alleen
originele
standaard
vliegwielen
toegestaan.
het gewicht van een los vliegwiel moetzijn
liggen
tussen de 2300 gram en 2550 gram.
Alleen
met
standaard
spie.
Alleen originele standaard vliegwielen zijn toegestaan.
Vervroegingspie
verboden.
Alleen met standaard
spie.

Zuiger Vervroegingspie verboden.

Zuiger Uitsluitend de originele standaardzuiger mag gebruikt worden.
Overmaat
zijn niet
toegestaan. mag gebruikt worden.
Uitsluitendzuigers
de originele
standaardzuiger

Overmaat zuigers zijn niet toegestaan.
Nokkenas
Nokkenas
Alleen standaard lift nokkenas.
Standaardlengte
Alleen standaard tuimelaars.
lift nokkenas.

Bougie Standaardlengte tuimelaars.

Bougie NGK type BPR5ES & BPR6ES.
NGK type BPR5ES & BPR6ES.
Brandstofpomp
Brandstofpomp
Vrij.
Vrij.
Brandstof
Brandstof
Controle op verzoek van de Wedstrijdleider/TC. Zij kunnen op ieder tijdstip van de wedstrijd
brandstofmonsters
ter controle op de naleving
van
artikel.
Controle op verzoekafnemen
van de Wedstrijdleider/TC.
Zij kunnen
opdit
ieder
tijdstip van de wedstrijd
De
brandstof
wordt
door
de
organisatie
verstrekt.
brandstofmonsters afnemen ter controle op de naleving van dit artikel.
De
die verstrekt
wordt
is euro verstrekt.
98, welke door de organisatie aangekocht wordt bij
De brandstof
brandstof wordt
door de
organisatie
Shell
in Wehedie
denverstrekt
Hoorn. wordt is euro 98, welke door de organisatie aangekocht wordt bij
De brandstof

Shell in Wehe den Hoorn.
Luchtfilter

Luchtfilter
Standaardproduct af fabriek zoals geleverd bij de motor.
Karton
en mousse moet
gemonteerd
zijn zonder
Standaardproduct
af fabriek
zoals geleverd
bij debewerking.
motor.

Karton en mousse moet gemonteerd zijn zonder bewerking.
Carburateur
Carburateur
Standaard. 21mm.
Mag
niet bewerkt
Standaard.
21mm.worden!

Mag niet bewerkt worden!
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Sproeiers
Sproeiers
De hoofdsproeier is vrij.
Uitlaat De hoofdsproeier is vrij.
Uitlaat Standaard GX160, Chrono NK 4-takt of GK4 uitlaat.
Standaard GX160, Chrono NK 4-takt of GK4 uitlaat.
Startnummers
Startnummers
Startnummers dienen op voor, achter en zijkanten met een gele achtergrond en zwarte
nummers
duidelijk
zichtbaar
te achter
zijn. [verkrijgbaar
organisatie]
Startnummers
dienen
op voor,
en zijkantenbijmet
een gele achtergrond en zwarte

nummers duidelijk zichtbaar te zijn. [verkrijgbaar bij organisatie]
Transponder

Transponder
De transponder dient achterop de stoel te zijn bevestigd.
Max.
30cm en min.
15achterop
cm van het
De transponder
dient
de asfalt.
stoel te zijn bevestigd.
Heb
je
zelf
geen
transponder
dan
kun
je deze huren bij de organisatie voor €7,50 per dag.
Max. 30cm en min. 15 cm van het asfalt.

Heb je zelf geen transponder dan kun je deze huren bij de organisatie voor €7,50 per dag.
Brandstof
Brandstof
Controle op verzoek van de Wedstrijdleider/TC. Zij kunnen op ieder tijdstip van de wedstrijd
brandstofmonsters
ter controle op de naleving
van
artikel.
Controle op verzoekafnemen
van de Wedstrijdleider/TC.
Zij kunnen
opdit
ieder
tijdstip van de wedstrijd
De
brandstof
wordt
door
de
organisatie
verstrekt.
brandstofmonsters afnemen ter controle op de naleving van dit artikel.
De
die verstrekt
wordt
is euro verstrekt.
98, welke door de organisatie aangekocht wordt bij
De brandstof
brandstof wordt
door de
organisatie
Shell
in Wehedie
denverstrekt
Hoorn. wordt is euro 98, welke door de organisatie aangekocht wordt bij
De brandstof
Shell in Wehe den Hoorn.
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Chassis

Reglement 390cc klasse
Reglement 390cc klasse

Chassis Maximaal één chassis per evenement.
Alleen CIK/FIA
gehomologeerde
karts zijn toegestaan.
Maximaal
één chassis
per evenement.
De kartCIK/FIA
moet ingehomologeerde
goede staat verkeren.
Alleen
karts zijn toegestaan.
Alleen
chassis
met
een
wielbasis
van 104 cm zijn toegestaan.
De kart moet in goede staat verkeren.
Alleen chassis met een wielbasis van 104 cm zijn toegestaan.
Remsysteem

Remsysteem
Uitsluitend hydraulisch.
Voorwielremmen
verboden.
Uitsluitend
hydraulisch.
Extra
remkabel,
minimaal
1,8mm dik, tussen hoofdremcilinder en rempedaal verplicht.
Voorwielremmen verboden.
Extra remkabel,
borgpen aan
remblokken
verplicht.
Extra
minimaal
1,8mm
dik, tussen hoofdremcilinder en rempedaal verplicht.
AchterasExtra borgpen aan remblokken verplicht.

AchterasDiameter 40mm of 50mm magnetisch materiaal, uit één geheel.
Wanddikte40mm
(40mm)
minimaal
2,9mm/ (50mm)
minimaal
1,9mm (over de hele lengte.)
Diameter
of 50mm
magnetisch
materiaal,
uit één geheel.
Velgen Wanddikte (40mm) minimaal 2,9mm/ (50mm) minimaal 1,9mm (over de hele lengte.)

Velgen Aluminium of magnesium / diameter 5 inch.
Toevoegingen
op, aan of om
de velg zijn
verboden.
Aluminium
of magnesium
/ diameter
5 inch.
Veiligheidsboutjes
zijn of
niet
Toevoegingen
op, aan
omverplicht.
de velg zijn verboden.
Plaklood
t.b.v
balanceren
is
toegestaan.
Veiligheidsboutjes zijn niet verplicht.
Voor 130mm
5mm. Gemeten
aan buitenzijde velg.
Plaklood
t.b.v +/balanceren
is toegestaan.
Achter
180mm
5mm.
Gemeten
aan
buitenzijde
velg.
Voor
130mm
+/-+/5mm.
Gemeten
aan
buitenzijde
velg.
Spoorbreedte
maximaal
140cm/
gemeten aan
de buitenzijde velg.
Achter
180mmachter
+/- 5mm.
Gemeten
aan buitenzijde
velg.
Spoorbreedte achter maximaal 140cm/ gemeten aan de buitenzijde velg.
Achterbumper

Achterbumper
Brede uitvoering bij voorkeur kunststof.
De achterbumper
dient
ten alle
tijden 60% van de achterwielen te bedekken, doch mag in
Brede
uitvoering bij
voorkeur
kunststof.
geen
ieder geval buiten
de achterwielen
uitsteken.
De
achterbumper
dient ten
alle tijden 60%
van de achterwielen te bedekken, doch mag in
Banden geen ieder geval buiten de achterwielen uitsteken.

Banden De banden dienen van het merk raptor te zijn, deze worden verstrekt door de organisatie
[€120
per set]
bestel
op merk
tijd per
mail.teinfo@kartclubulrum.nl
De
banden
dienen
vanzehet
raptor
zijn, deze worden verstrekt door de organisatie
[€120 per set] bestel ze op tijd per mail. info@kartclubulrum.nl
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Spoilerset
Spoilerset
Uitsluitend met een CIK gehomologeerde complete spoilerset.
Sidepods moeten
bestaan
uit één homologatie.
Uitsluitend
met een
CIK gehomologeerde
complete spoilerset.
Sidepods moeten bestaan uit één homologatie.

Benzinetank
Benzinetank
Kunststof benzinetank die bij het stuurstangsupport deugdelijk is gemoteerd.
Alle tankontluchting
dient
te monden
in een reservoir.
Kunststof
benzinetank
die uit
bij het
stuurstangsupport
deugdelijk is gemoteerd.
GewichtAlle tankontluchting dient uit te monden in een reservoir.

GewichtDe rijder dient een minimaal persoonlijk gewicht te hebben van 80kg.
De rijder dient een minimaal persoonlijk gewicht te hebben van 80kg.
Startnummers
Startnummers
Startnummers dienen op voor, achter en zijkanten met een gele achtergrond en zwarte
nummers duidelijk
zichtbaar
te achter
zijn. [verkrijgbaar
organisatie]
Startnummers
dienen
op voor,
en zijkantenbijmet
een gele achtergrond en zwarte
Stoel

nummers duidelijk zichtbaar te zijn. [verkrijgbaar bij organisatie]

Stoel

De stoel moet op minimaal 4 plekken bevestigd zijn. (L.R boven en L.R onder)
Extra
stoelsteunen
zijn toegestaan.
De
stoel
moet op minimaal
4 plekken bevestigd zijn. (L.R boven en L.R onder)

Extra stoelsteunen zijn toegestaan.
Lood bevestiging

Lood bevestiging
Lood mag uitsluitend bevestigd worden op het chassis of op de stoel. Het moet degelijk
gemonteerd
zijn.
Lood
mag uitsluitend
bevestigd worden op het chassis of op de stoel. Het moet degelijk
gemonteerd
zijn.
Motoren

MotorenToegestane motoren:
Honda 390 CC.
Toegestane
motoren:
Loncin 390
Honda
390 CC.
CC.
Dm 390390
CC.CC.
Loncin
Andere
Dm
390 klonen
CC. van Honda 390 CC zijn toegestaan na overleg.
Er
mag
niks
bewerkt
worden
Andere klonen
van Honda
390aan
CCde
zijnmotor!
toegestaan na overleg.
Uitlaat
vrij
Er mag niks bewerkt worden aan de motor!
Koppeling
Uitlaat
vrij en tandwiel vrij.
Tandwiel verhouding
Koppeling
en tandwiel11/46
vrij.
Tandwiel verhouding 11/46
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Reglement RK1 klasse
Chassis

Reglement RK1 klasse

Chassis Maximaal één chassis per evenement.
Alleen CIK/FIA gehomologeerde karts zijn toegestaan.
Maximaal één chassis per evenement.
De kart moet in goede staat verkeren.
Alleen CIK/FIA gehomologeerde karts zijn toegestaan.
Alleen chassis met een wielbasis van 104 cm zijn toegestaan.
De kart moet in goede staat verkeren.
Alleen chassis met een wielbasis van 104 cm zijn toegestaan.
Remsysteem
Remsysteem
Uitsluitend hydraulisch.
Voorwielremmen verboden.
Uitsluitend hydraulisch.
Extra remkabel, minimaal 1,8mm dik, tussen hoofdremcilinder en rempedaal verplicht.
Voorwielremmen verboden.
Extra borgpen aan remblokken verplicht.
Extra remkabel, minimaal 1,8mm dik, tussen hoofdremcilinder en rempedaal verplicht.
AchterasExtra borgpen aan remblokken verplicht.
AchterasDiameter 40mm of 50mm magnetisch materiaal, uit één geheel.
Wanddikte (40mm) minimaal 2,9mm/ (50mm) minimaal 1,9mm (over de hele lengte.)
Diameter 40mm of 50mm magnetisch materiaal, uit één geheel.
Velgen Wanddikte (40mm) minimaal 2,9mm/ (50mm) minimaal 1,9mm (over de hele lengte.)
Velgen Aluminium of magnesium / diameter 5 inch.
Toevoegingen op, aan of om de velg zijn verboden.
Aluminium of magnesium / diameter 5 inch.
Veiligheidsboutjes zijn niet verplicht.
Toevoegingen op, aan of om de velg zijn verboden.
Plaklood t.b.v balanceren is toegestaan.
Veiligheidsboutjes zijn niet verplicht.
Voor 130mm +/- 5mm. Gemeten aan buitenzijde velg.
Plaklood t.b.v balanceren is toegestaan.
Achter 180mm +/- 5mm. Gemeten aan buitenzijde velg.
Voor 130mm +/- 5mm. Gemeten aan buitenzijde velg.
Spoorbreedte achter maximaal 140cm/ gemeten aan de buitenzijde velg.
Achter 180mm +/- 5mm. Gemeten aan buitenzijde velg.
Spoorbreedte achter maximaal 140cm/ gemeten aan de buitenzijde velg.
Achterbumper
Achterbumper
Brede uitvoering bij voorkeur kunststof.
De achterbumper dient ten alle tijden 60% van de achterwielen te bedekken, doch mag in
Brede uitvoering bij voorkeur kunststof.
geen ieder geval buiten de achterwielen uitsteken.
De achterbumper dient ten alle tijden 60% van de achterwielen te bedekken, doch mag in
Banden geen ieder geval buiten de achterwielen uitsteken.
Banden Maxxis MS1 sport, voor 4,5x10x5. Achter 7.10x11x5.
Rijders met een persoonlijk gewicht van 80 kilo of meer zijn vrij in hun bandenkeuze.
Maxxis MS1 sport, voor 4,5x10x5. Achter 7.10x11x5.
Op de wedstrijddag mag niet met nieuwe banden gereden worden.
Rijders met een persoonlijk gewicht van 80 kilo of meer zijn vrij in hun bandenkeuze.
Op de wedstrijddag mag niet met nieuwe banden gereden worden.
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Spoilerset
Spoilerset
Uitsluitend met
met een
een CIK
CIK gehomologeerde
gehomologeerde complete
complete spoilerset.
spoilerset.
Uitsluitend
Sidepods
moeten
bestaan
uit
één
homologatie.
Sidepods moeten bestaan uit één homologatie.
Benzinetank
Benzinetank
Kunststof benzinetank
benzinetank die
die bij
bij het
het stuurstangsupport
stuurstangsupport deugdelijk
deugdelijk is
is gemonteerd.
gemonteerd.
Kunststof
Alle
tankontluchting
dient
uit
te
monden
in
een
reservoir.
Alle tankontluchting dient uit te monden in een reservoir.
Gewicht
Gewicht
Minimaal 145kg
145kg op
op elk
elk moment
moment
Minimaal
Startnummers
Startnummers
Startnummers dienen
dienen op
op voor,
voor, achter
achter en
en zijkanten
zijkanten met
met een
een gele
gele achtergrond
achtergrond en
en zwarte
zwarte
Startnummers
nummers
duidelijk
zichtbaar
te
zijn.
[verkrijgbaar
bij
organisatie]
nummers duidelijk zichtbaar te zijn. [verkrijgbaar bij organisatie]
Stoel
Stoel
De stoel
stoel moet
moet op
op minimaal
minimaal 4
4 plekken
plekken bevestigd
bevestigd zijn.
zijn. (L.R
(L.R boven
boven en
en L.R
L.R onder)
onder)
De
Extra
stoelsteunen
zijn
toegestaan.
Extra stoelsteunen zijn toegestaan.
Lood bevestiging
bevestiging
Lood
Lood mag
mag uitsluitend
uitsluitend bevestigd
bevestigd worden
worden op
op het
het chassis
chassis of
of op
op de
de stoel.
stoel. Het
Het moet
moet degelijk
degelijk
Lood
gemonteerd
zijn.
gemonteerd zijn.

20

RK1
RK1 motoren
motoren
Alleen
Alleen originele
originele onderdelen
onderdelen die
die afkomstig
afkomstig zijn
zijn van
van Schuurman
Schuurman BV.en
BV.en via
via de
de distributeurs
distributeurs
geleverd
zijn
toegestaan.
geleverd zijn toegestaan.
Het
Het is
is verboden
verboden om
om aan
aan de
de motor
motor of
of aan
aan de
de omringende
omringende motordelen
motordelen modificaties
modificaties uit
uit te
te
voeren.
Alles
wat
niet
expliciet
in
dit
reglement
beschreven
staat,
is
verboden.
voeren. Alles wat niet expliciet in dit reglement beschreven staat, is verboden.
Wel
Wel kunnen
kunnen er
er toekomstige
toekomstige aanvullingen
aanvullingen bijkomen
bijkomen die
die via
via het
het bijzonder
bijzonder reglement
reglement bekend
bekend
worden
gemaakt.
worden gemaakt.
Het
Het is
is de
de verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid van
van de
de rijder
rijder om
om het
het materiaal
materiaal conform
conform het
het technische
technische
reglement
te
voeren.
reglement te voeren.
De
De motoren
motoren mogen
mogen in
in geen
geen enkel
enkel geval
geval bewerkt
bewerkt worden
worden en
en moeten
moeten ten
ten alle
alle tijden
tijden uitsluitend
uitsluitend
met
originele
RK1
onderdelen,
welke
specifiek
ontworpen
en
geleverd
worden
met originele RK1 onderdelen, welke specifiek ontworpen en geleverd worden voor
voor de
de RK1
RK1
motor,
uitgevoerd
zijn,
tenzij
expliciet
anders
vermeld
in
dit
reglement
of
aanvullend
motor, uitgevoerd zijn, tenzij expliciet anders vermeld in dit reglement of aanvullend
reglement
reglement 2021.
2021.
Het
Het is
is verboden
verboden om
om aan
aan onderdelen
onderdelen van
van de
de complete
complete motor
motor enige
enige vorm
vorm van
van mechanische,
mechanische,
thermische,
chemische
of
enige
andere
behandelingen
uit
te
voeren,
tenzij
expliciet
thermische, chemische of enige andere behandelingen uit te voeren, tenzij expliciet anders
anders
vermeld
in
dit
reglement
of
aanvullend
reglement.
vermeld in dit reglement of aanvullend reglement.
Tijdens
het door
Tijdens een
een eventuele
eventuele (na)-controle
(na)-controle wordt
wordt gebruik
gebruik gemaakt
gemaakt van
van het
door Schuurman
Schuurman BV
BV
ontwikkeld
STT
systeem
en
de
daarbij
behorende
waardes
2021
Tolerantie
+/0,04mm
ontwikkeld STT systeem en de daarbij behorende waardes 2021 Tolerantie +/- 0,04mm
Inlaatspruitstuk
Inlaatspruitstuk zoals
zoals origineel
origineel geleverd
geleverd met
met rubber
rubber adapter.
adapter.
Tandwielverhouding
Tandwielverhouding
12/87
219 ketting.
ketting.
12/87 aangedreven
aangedreven door
door een
een 219
Koppeling
Koppeling
Koppeling
Koppeling origineel
origineel bij
bij motor
motor behorend
behorend of
of de
de nieuwe
nieuwe RK1
RK1 corporate
corporate koppeling
koppeling is
is toegestaan
toegestaan
Artikelnummer
Artikelnummer RK1-12101
RK1-12101
Iedere
Iedere bewerking
bewerking aan
aan de
de koppeling
koppeling is
is verboden.
verboden.
Koppelingsveren
Koppelingsveren
Origineel
Origineel bij
bij koppeling
koppeling behorend.
behorend.
Bougie
Bougie
Uitsluitend
NGK CR8E.
CR8E.
Uitsluitend toegestaan:
toegestaan: NGK
Bougiedop
Bougiedop
Origineel
Origineel ,, tevens
tevens toegestaan:
toegestaan: NGK
NGK XD05F.
XD05F.
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Luchtfilter
RK1 motoren
Standaard
af fabriek,
en/of regenfilter
art.nr.
Alleen originele
onderdelen
die afkomstig
zijnRK1-04015.
van Schuurman BV.en via de distributeurs
Het
gebruik
van
een
extra
luchtfiltersteun
is
toegestaan.
geleverd zijn toegestaan.

Het is verboden om aan de motor of aan de omringende motordelen modificaties uit te
Ontluchting
voeren. Alles wat niet expliciet in dit reglement beschreven staat, is verboden.
Alle
dienen apart
uit te monden
in een
Wel ontluchtingen
kunnen er toekomstige
aanvullingen
bijkomen
diereservoir.
via het bijzonder reglement bekend
Met
alleen
uitzondering
van
de
ontluchting
aan
de
onderkant
van de vlotterbak.
worden gemaakt.
Het is de verantwoordelijkheid van de rijder om het materiaal conform het technische
Benzinepomp
reglement te voeren.
Vrij
De motoren mogen in geen enkel geval bewerkt worden en moeten ten alle tijden uitsluitend
met originele RK1 onderdelen, welke specifiek ontworpen en geleverd worden voor de RK1
Carburateur
motor, uitgevoerd zijn, tenzij expliciet anders vermeld in dit reglement of aanvullend
1. Kei-hin
Art.nr.
RK1-04001 Origineel af bij fabriek en bij motor behorend.
reglement
2021.
Geen
toepassingen
Het is modificaties
verboden omofaan
onderdelenzijn
vantoegestaan.
de complete motor enige vorm van mechanische,
Met
de volgende
bezettingen:
105, onderuitsproeier:
“origineel
thermische,
chemische
of enigehoofdsproeier:
andere behandelingen
uit te voeren, 35.
tenzij
explicietRK1”
anders
Gasschuif:
A70
Gas
naald:
BSE
Type
aanduiding:
045
B
ZEH
/
CIU
het
witte
plastic
vermeld in dit reglement of aanvullend reglement.
schuimkapje
in de vlotterkamer
t.b.vwordt
de hoofdsproeier
mag worden
verwijderd.
Tijdens een eventuele
(na)-controle
gebruik gemaakt
van het door
Schuurman BV
De
gehele carburateur
dienen onbewerkt
te zijn.
ontwikkeld
STT systeemmet
en de sproeiers
daarbij behorende
waardes 2021
Tolerantie +/- 0,04mm
2. Kei-hin
Art.nr. RK1-04001-B
Origineel
af bij
bij motor behorend.
Inlaatspruitstuk
zoals origineel
geleverd
metfabriek
rubberenadapter.
Geen Modificaties of toepassingen zijn toegestaan.
Met de volgende bezettingen: hoofdsproeier: 105, onderuitsproeier: 40. “origineel RK1”
Gasschuif: K04 Gas naald: 2MMNN of 2MKQL Type aanduiding: 035 A UBN / UBO
Tandwielverhouding
De gehele carburateur met de sproeiers dienen onbewerkt te zijn.
12/87 aangedreven door een 219 ketting.
Koppeling
Carter ontluchting
Koppeling
origineel bijdient
motor
behorend
of de nieuwe
RK1 corporate koppeling is toegestaan
De
carter ontluchting
apart
uit te komen
in een overlooptankje.
Artikelnummer
RK1-12101
Deze tank dient leeg te zijn voor aanvang wedstrijd onderdeel.
Iedere bewerking aan de koppeling is verboden.
Kabelboom
Koppelingsveren
Uitsluitend origineel, af fabriek en bij de motor behorend.
Origineel
bij koppeling
De
aansluitingen
mogenbehorend.
aangepast worden om een betere verbinding te maken.
Bougie
Startmotor
Uitsluitend origineel,
toegestaan:
CR8E.
Uitsluitend
af NGK
fabriek
en bij de motor horend.
Werking moet ten alle tijden uitgaan van de accu op de kart.
Bougiedop
Accu

Origineel , tevens toegestaan: NGK XD05F.
Merk en type vrij, maar moet ten alle tijden passen in de originele bijbehorende accubak.
De laadfuctie op de motor zoals origineel aanwezig moet ten alle tijden functioneren.
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Accubak
Accubak
De
De accubak
accubak dient
dient origineel
origineel te
te zijn
zijn en
en geplaatst
geplaatst te
te worden
worden op
op het
het frame
frame aan
aan de
de linkerkant
linkerkant van
van
de
stoel.
de stoel.
CDI
CDI box
box
Uitsluitend
Uitsluitend origineel,
origineel, af
af fabriek
fabriek en
en bij
bij de
de motor
motor behorend.
behorend.
CDI
box
Art.nr.
RK1-15001.
CDI box Art.nr. RK1-15001.
De
De organisatie
organisatie behoudt
behoudt zich
zich ten
ten alle
alle tijden
tijden het
het recht
recht voor
voor om
om een
een CDI
CDI box
box bij
bij een
een deelnemer
deelnemer
uit
te
wisselen.
uit te wisselen.
Brandstof
Brandstof
Controle
Controle op
op verzoek
verzoek van
van de
de Wedstrijdleider/TC.
Wedstrijdleider/TC. Zij
Zij kunnen
kunnen op
op ieder
ieder tijdstip
tijdstip van
van de
de wedstrijd
wedstrijd
brandstofmonsters
afnemen
ter
controle
op
de
naleving
van
dit
artikel.
brandstofmonsters afnemen ter controle op de naleving van dit artikel.
De
De brandstof
brandstof wordt
wordt door
door de
de organisatie
organisatie verstrekt.
verstrekt.
De
brandstof
die
verstrekt
wordt
is
euro
De brandstof die verstrekt wordt is euro 98,
98, welke
welke door
door de
de organisatie
organisatie aangekocht
aangekocht wordt
wordt bij
bij
Shell
in
Wehe
den
Hoorn.
Shell in Wehe den Hoorn.
Olie
Olie
Olie
Olie advies:
advies: 10w40
10w40
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Race
Race

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

Behaalde
Behaalde punten
punten clubrace
clubrace

Kwalificatie
Kwalificatie

Manche 1
Manche 1

Manche 2
Manche 2

Manche 3
Manche 3

Totaal
Totaal
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Puntentelling:
Puntentelling:
1. Eerste plaats:
40
1.
Eerste
plaats:
40
2. Tweede plaats:
35
2. Derde
Tweede
plaats:
35
3.
plaats:
32
3. Vierde
Derde plaats:
32
4.
plaats:
30
4. Vijfde
Vierdeplaats:
plaats:
30
5.
28
5. Zesde
Vijfde plaats:
28
6.
plaats:
27
6. Zevende
Zesde plaats:
27
7.
plaats:
26
7. Achtste
Zevendeplaats:
plaats:
26
8.
25
8. Negende
Achtste plaats:
25
9.
plaats:
24
9. Negende
plaats:
24
10.
Tiende plaats:
23
10. Elfde
Tiende
plaats:
23
11.
plaats:
22
11. Twaalfde
Elfde plaats:
22
12.
plaats:
21
12. Dertiende
Twaalfde plaats:
21
13.
plaats:
20
13. Veertiende
Dertiende plaats:
20
14.
plaats:
19
14. Vijftiende
Veertiendeplaats:
plaats:
19
15.
18
15. Pole
Vijftiende
plaats:
16.
position:
118
16. Snelste
Pole position:
17.
raceronde:
11
17. DNF
Snelste raceronde:
18.
01
18. DNS
DNF
0
19.
punten van laatste positie op moment van uitval
19.
DNS
punten van laatste positie op moment van uitval
20. DSQ
0
(niet weg te schrappen)
20. DSQ
0 (niet weg te schrappen)
Aan het eind van het seizoen worden de 2 slechtste resultaten weggeschrapt.
Aan
het eind van het
seizoen
worden de 2 slechtste
resultaten
weggeschrapt.
Een diskwalificatie
mag
niet weggeschrapt
worden. Bij
gelijke standen
kijken
Een
diskwalificatie
mag
niet
weggeschrapt
worden.
Bij
gelijke
standen
kijken
we naar de meeste 1ee plekken, zijn die gelijk dan kijken we naar de meeste 2ee
we
naar de
plekken,
etc.meeste 1 plekken, zijn die gelijk dan kijken we naar de meeste 2
plekken, etc.
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Datum/tijd

Vrije training/Race

Datum/tijd

Vrije training/Race

Trainingsgegevens
Trainingsgegevens
Droog/Nat
Temperatuur
Bandendruk V/A.
Droog/Nat

Temperatuur

Bandendruk V/A.

Rondetijden
Rondetijden
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Datum/tijd

Vrije training/Race

Droog/Nat

Temperatuur

Bandendruk V/A.

Rondetijden

Datum/tijd

Vrije training/Race

Droog/Nat

Temperatuur

Bandendruk V/A.

Rondetijden

Tijdschema 2022
Inschrijven
Briefing
Klasse
Inschrijven
Vrije
Training
Briefing
Cadet
Klasse B
Cadet
A, Parolin Rocky
Vrije Training
200cc,
Cadet B390cc, RK1
Kwalificatie
Cadet A, Parolin Rocky
Cadet
200cc,A390cc, RK1
Cadet B
Kwalificatie
Parolin
Cadet ARocky
200cc/390cc
Cadet B
RK1
Parolin Rocky
Race
1
200cc/390cc
Cadet
RK1 A
Cadet
Race 1B
ParolinARocky
Cadet
200cc/390cc
Cadet B
RK1
Parolin Rocky
Race 2
200cc/390cc
Pauze 30 Minuten
RK1
Cadet
Race 2A
Cadet
Pauze B
30 Minuten
ParolinARocky
Cadet
200cc/390cc
Cadet B
RK1
Parolin Rocky
Race
3
200cc/390cc
Cadet A
RK1
Cadet
Race 3B
Parolin
Cadet ARocky
200cc/390cc
Cadet B
RK1
Parolin Rocky

Tijdschema 2022

200cc/390cc
RK1

08:30
09:35
Tijd

Parc Fermé

Tijd 5 Minuten
10 Minuten
15
Minuten
5 Minuten

Parc08:50
Fermé
08:50
09:05
08:50

10 Minuten
7 Minuten
15
Minuten
7 Minuten
7
7 Minuten
Minuten
7
7 Minuten
Minuten
7 Minuten
Minuten
7
7 Minuten

10 Minuten
+ 2 ronden
7 Minuten
8 Minuten + 2 ronden

10
Minuten ++ 22 ronden
ronden
10 Minuten
10
Minuten++22ronden
ronden
8 Minuten
10 Minuten
10
Minuten ++ 22 ronden
ronden
10 Minuten + 2 ronden
10 Minuten + 2 ronden
10 Minuten + 2 ronden
8 Minuten + 2 ronden
10
Minuten ++ 22 ronden
ronden
10 Minuten
10
Minuten++22ronden
ronden
8 Minuten

10 Minuten
10
Minuten ++ 22 ronden
ronden

08:50
09:50
- 10:00
09:05
10:02 - 10:10
10:12
09:50 -- 10:20
10:00
10:22
10:02 - 10:30
10:10
10:32 -- 10:20
10:40
10:12
10:22 - 10:30
10:47
10:32 -- 10:52
10:40
10:57 - 11:10
11:15 -- 10:52
11:23
10:47
11:28
10:57 - 11:40
11:10
11:45
11:15 - 11:57
11:23

11:28 - 11:40
11:45 - 11:57
12:30 - 12:42
12:47 - 12:59
13:04 -- 12:42
13:12
12:30
13:17
12:47 - 13:29
12:59
13:34
13:47
13:04 - 13:12

10 Minuten
10
Minuten ++ 22 ronden
ronden

13:17 - 13:29
13:52 -- 13:47
14:04
13:34
14:09 - 14:21
14:26
13:52 -- 14:36
14:04
14:41 -- 14:21
14:53
14:09
14:58
14:26 - 15:10
14:36

10 Minuten + 2 ronden

14:41 - 14:53
14:58 - 15:10

10 Minuten + 2 ronden
10
10 Minuten
Minuten ++ 2
2 ronden
ronden
8 Minuten + 2 ronden
10
Minuten ++ 22 ronden
ronden
10 Minuten
10
Minuten
+
2
ronden
8 Minuten + 2 ronden
10 Minuten
2 ronden
Prijsuitreiking
+/- +16:00

Prijsuitreiking +/- 16:00

09:00

Start 08:30 Finish09:00
09:35
09:00
Start
Finish09:05
09:05
09:15
09:15
09:30
09:00
09:05
09:05
10:05
09:15
10:15
10:25
10:05
10:35
10:15
10:45
10:25

09:15
10:12
09:30
10:22
10:32
10:12
10:42
10:22
10:52
10:32

10:35
10:55
10:45
11:13
11:26
10:55
11:43
11:13
12:00
11:26

10:42
11:07
10:52
11:21
11:38
11:07
11:55
11:21
12:12
11:38

11:43
12:00
12:45
13:02
13:15
12:45
13:32
13:02
13:50
13:15

11:55
12:12
12:57
13:10
13:27
12:57
13:45
13:10
14:02
13:27

13:32
14:07
13:50
14:24
14:39
14:07
14:56
14:24
15:13
14:39

13:45
14:19
14:02
14:34
14:51
14:19
15:08
14:34
15:25
14:51

14:56
15:13

15:08
15:25
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Resultaten 2021
Cadet 160cc A-klasse
1. Wayne Severijn
2. Sharina Linker
3. Zoë Maris
4. Jarno Beuker
5. Yven Fennema
6. Jamie van Dijk
7. Dylano Maris
8. Hylke van Dellen
9. Roan Benes
10. Melisa Hardholt
11. Celvin de Jager
12. Marieke Hiemstra
13. Jorrit Hardholt
14. Ronan Kamphuis
15. Henk Linker
16. Roxanne Lantinga
17. Twan Pruim
18. Jesse Aalbrecht
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865 Punten
784 Punten
762 Punten
752 Punten
683 Punten
584 Punten
511 Punten
468 Punten
429 Punten
426 Punten
418 Punten
415 Punten
401 Punten
296 Punten
272 Punten
162 Punten
149 Punten
134 Punten

Cadet 160cc B-klasse
Cadet 160cc B-klasse
1. Quinn Maris
1. Quinn Maris
2. Angelique Hiemstra
2. Angelique Hiemstra
3. Bjorn de Jong
3. Bjorn de Jong
4. Senn Akkerman
4. Senn Akkerman
5. Hidde Wassenaar
5. Hidde Wassenaar
6. Mila Lucassen
6. Mila Lucassen
7. Loïs Severijn
7. Loïs Severijn
8. Celvin de Jager
8. Celvin de Jager
9. Jesse Aalbrecht
9. Jesse Aalbrecht
10. Mila van Helvoort
10. Mila van Helvoort
11. Mayte Holtrop
11. Mayte Holtrop

Resultaten
Resultaten 2021
2021
803 Punten
803 Punten
460 Punten
460 Punten
327 Punten
327 Punten
312 Punten
312 Punten
309 Punten
309 Punten
306 Punten
306 Punten
194 Punten
194 Punten
165 Punten
165 Punten
162 Punten
162 Punten
149 Punten
149 Punten
148 Punten
148 Punten
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200cc Klasse
200cc Klasse
1. Kevin Ridderbos
1. Tim
KevinLucassen
Ridderbos
2.
2. Jop
Tim Stellaard
Lucassen
3.
3. Fleur
Jop Stellaard
4.
Stellaard
4.
Fleur
5. SennaStellaard
Moorlag
5.
Senna
Moorlag
6. Lieke Faber
6. Dave
Lieke Veldboom
Faber
7.
7. Guido
Dave Veldboom
8.
Weghorst
8.
Guido
Weghorst
9. Rivienno
Rosa
9.
Rivienno
Rosa
10. Olav Vechter
10. Rick
Olav Poortinga
Vechter
11.
11. Rick Poortinga
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Resultaten 2021
Resultaten 2021
868 Punten
868 Punten
Punten
824
824 Punten
Punten
768
768 Punten
Punten
734
734 Punten
Punten
595
595 Punten
Punten
292
292 Punten
Punten
282
282 Punten
Punten
282
282 Punten
Punten
274
274 Punten
Punten
148
148 Punten
Punten
142
142 Punten

390cc Klasse
390cc Klasse
1. Dirk-jan Oostenbrink
1. Dirk-jan Oostenbrink
2. Stef Dam
2. Stef Dam
3. Jeroen Mesken
3. Jeroen Mesken
4. Giel de Boer
4. Giel de Boer
5. Andreas Bossinga
5. Andreas Bossinga
6. Dorian Benes
6. Ynte
Dorian
Benes
7.
Pouwels
7. Ynte Pouwels
8. Robert Benes
8. Robert Benes
9. Alex Sloot
9. Alex
Sloot
10.
Martin
Dam
10. Martin Dam
11. Mark Sloot
11. Ronald
Mark Sloot
12.
van de Wiel
12. Ronald van de Wiel

Resultaten 2021
Resultaten 2021
640 Punten
640 Punten
613 Punten
613 Punten
475 Punten
475 Punten
454 Punten
454 Punten
308 Punten
308 Punten
211 Punten
211 Punten
Punten
156
156 Punten
149 Punten
149 Punten
147 Punten
147 Punten
Punten
144
144 Punten
142 Punten
142Punten
Punten
49
49 Punten
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RK1 Klasse
RK1 Klasse
1. Cai Akum
1. Cai Akum
2. Jarno Guikema
2. Jarno Guikema
3. Sil van der Veen
3. Sil van der Veen
4. Benthe Faber
4. Benthe Faber
5. Jelte Bouma
5. Jelte Bouma
6. Stijn van Wageningen
6. Stijn van Wageningen
7. Tom Bossinga
7. Tom Bossinga
8. Bodhi Galema
8. Bodhi Galema
9. Kyan Holtrop
9. Kyan Holtrop
10. Morris Pos
10. Morris Pos
11. Lars Harkema
11. Lars Harkema
12. Stijn Piekstra
12. Stijn Piekstra
13. Lieke Faber
13. Lieke Faber
14. Jorn Harkema
14. Jorn Harkema
15. Ruben van der Veen
15. Ruben van der Veen
16. Willem Sytsma
16. Willem Sytsma
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Resultaten 2021
Resultaten 2021
877 Punten
877 Punten
785 Punten
785 Punten
782 Punten
782 Punten
762 Punten
762 Punten
737 Punten
737 Punten
579 Punten
579 Punten
426 Punten
426 Punten
389 Punten
389 Punten
287 Punten
287 Punten
277 Punten
277 Punten
142 Punten
142 Punten
138 Punten
138 Punten
138 Punten
138 Punten
134 Punten
134 Punten
132 Punten
132 Punten
91 Punten
91 Punten
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