Kampioenschap 2016
In 2016 zullen wij weer een kampioenschap organiseren voor de jeugd. Dit jaar
zullen er 3 wedstrijden zijn die alle 3 meetellen voor het kampioenschap.
Race
Een race is een wedstrijd bestaande uit meerdere onderdelen.
Verschillende onderdelen
De races die meetellen voor het kampioenschap hebben een wat serieuzer karakter.
Ze lijken op races die worden verreden in (professionele) kartsport en autosport.
In deze races worden heats (tijdrijden algemeen), kwalificaties (tijdrijden voor
startpositie) en manches (races voor positie) gereden.
De volgende races zullen in 2016 voor het kampioenschap georganiseerd worden:
- HIK 50 of HIK101: 1 kwalificatie op rondetijd, 1 manche op positie
- Wet race: 1 kwalificatie op rondetijd, 1 manche op positie
- Kwalificatie race: 3 heats op rondetijd
Race uitslag
Een kwalificatie voorafgaand aan een manche of individuele race levert geen punten
op en is slechts voor het bepalen van de startpositie.
Bij een kwalificatie race worden de 3 beste tijden per rijder uit de 3 verreden heats bij
elkaar opgeteld. Deze opgetelde tijden bepalen de race uitslag. Bij gelijke totaaltijd is
de snelste rondetijd van de 3 heats doorslaggevend.
Bij de HIK 50, HIK 101 en de Wet race is de uitslag van de manche gelijk aan de
race uitslag.
Aantal races
Voor het kampioenschap staan 3 races gepland. De kalender is ook te bekijken op
www.kartcursus.nl.
Divisies
Het kampioenschap zal ingedeeld worden in 3 divisies. Per divisie zal er een
kampioen gehuldigd worden. De indeling vindt plaats naar niveau/ervaring en
gewicht.
Divisie 1: PRO boven 55 kg
Divisie 2: PRO onder 55 kg
Divisie 3: ROOKIE
Eenmaal ingedeeld in een divisie blijft een rijder voor alle 3 races in dezelfde divisie.
Overstappen is toegestaan, maar er kunnen geen punten meegenomen worden naar
de andere divisie.

In overleg met de wedstrijdleiding kunnen rijders onder 55 kg door middel van
toevoeging van gewicht (mits veilig!) deelnemen in de boven 55 kg divisie. Dit dient
tijdig aangegeven te worden.
Indeling
De races en divisies zullen ter beoordeling van de wedstrijdleiding ingedeeld worden.
Rijders kunnen bij de inschrijving hun voorkeur aangeven.
Rijders uit een en dezelfde klasse rijden allemaal in dezelfde race.
Uitgaande van de verwachte aanmeldingen is de race indeling als volgt:
Race 1: Rookies (+/- 18.00u aanwezig)
Race 2: Pro onder 55 kg en boven 55 kg(+/- 19.30u aanwezig)
(Bij genoeg aanmeldingen kan er een derde race georganiseerd worden)
Aanmelden
Aanmelden voor de races is verplicht. Tijdige aanmelding is zeer gewenst.
Verhindering
Mocht een ingeschreven rijder verhinderd zijn, dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk te
melden. Rijders die op de reserve lijst staan, kunnen dan namelijk nog deelnemen
aan de race.
Deelname
Bij eventuele deelname aan meerdere races op één woensdagavond telt alleen het
resultaat behaalt in de race bestemd voor de betreffende divisie. Deelname aan
meerdere races op één avond is alleen toegestaan als het niveau past bij de andere
rijders en er voldoende plek is. Dit zal in overleg en ter beoordeling van de
wedstrijdleiding gebeuren.
Punten kampioenschap
Voor het bepalen van de punten voor het kampioenschap worden de uitslagen van
de verschillende races gebruikt. De race uitslag bepaalt volgens onderstaand
overzicht de punten voor elke rijder.
Puntentelling
De puntentelling (voor rijders binnen dezelfde divisie) is als volgt:
1ste plek
:
35 punten
:
24 punten
9de plek
2de plek
10de plek
:
32 punten
:
23 punten
de
de
3 plek
:
30 punten
11 plek
:
22 punten
4de plek
:
29 punten
12de plek
:
21 punten
5de plek
:
28 punten
13de plek
:
20 punten
de
de
6 plek
:
27 punten
14 plek
:
19 punten
7de plek
:
26 punten
15de plek
:
18 punten
ste
de
8 plek
:
25 punten
16 plek
:
17 punten

Geen deelname staat gelijk aan 0 punten. Diskwalificatie telt als 0 punten.

Schrapresultaat
Dit jaar is er geen schrapresultaat. Alle 3 de wedstrijden tellen mee voor het
kampioenschap.
Einduitslag
De einduitslag is de som van de punten van de 3 races. Het kan voorkomen dat
twee of meer rijders hetzelfde aantal punten in totaal hebben. In dit geval zijn de
meeste eerste plekken, daarna meeste tweede plekken, enz. doorslaggevend. Als dit
geen doorslag geeft, is de uitslag van de laatste race doorslaggevend.
Huldiging/Prijs
De kampioen en elke 2de en 3de geplaatste rijder in het kampioenschap van elk van
de 3 divisies, zullen een leuke prijs ontvangen van Attractiecentrum Zoetermeer.
Bijzonder reglement
Als er bijzondere regels voor een bepaalde race gelden of als er voor een race extra
punten zijn te verdienen, zullen wij dit vermelden in een bijzonder reglement. Dit
reglement ontvangen jullie als bijlage in de e-mail voor de inschrijving van een race.
Kalender
Woensdag 13 April

HIK 50/ HIK 101

Woensdag 8 Juni

Wet race

Woensdag 14 December

Kwalificatie race

