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Klasse GK4 Honda cadet  K lasse GK4 Honda cadet  K lasse GK4 Honda cadet  K lasse GK4 Honda cadet      
    
-  Banden Maxx is  rookie  geel  gemerkt  
-  Geen regenbanden 
-  Tandwie lverhouding 20/70 
-  Nummerborden mini  gk4 wit  met zwarte  c i j fers   
-  Gewicht  mini  gk4 105 kg  
-  Verzegelde motoren door  klasse mini  gk4 door  Honda Europe (technisch reglement gk4 2015)  
 
K lasse TAG 60cc & MicromaxKlasse TAG 60cc & MicromaxKlasse TAG 60cc & MicromaxKlasse TAG 60cc & Micromax     
    
-  Banden Maxx is  rookie  geel  gemerkt  of  mojo c2 
-  geen regenbanden 
-  tandwie lverhouding (volgens technisch nat ionaal reglement )  
-  nummerborden (vo lgens technisch nat ionaal reglement )  
-  gewicht  108 kg 
-  verzegelde motoren volgens nat ionaal reg lement  
 
K lasse Formula honda junior  & senioKlasse Formula honda junior  & senioKlasse Formula honda junior  & senioKlasse Formula honda junior  & senior 
 
-  Banden MG HZ gemerkt  of  Maxx is  SLH gemerkt  
-  Regenbanden MG WT / gemerkt  met het  teken “BELG of Vega w5 gemerkt  of  mojow2 gemerkt  
-  Tandwie lverhouding vr i j   
-  Nummerborden 130 kg zwart  met witte  c i j fers   
-  Nummerborden 155kg gee l met zwar te c i j fe rs   
-  Verzegelde motoren,  enke l verzege ld door  DFK kar tshop z i jn toege laten.  ( technisch reg lement   
gk4 2015) 
 
K lasse Br iggs & Stratton Wor ld formulaKlasse Br iggs & Stratton Wor ld formulaKlasse Br iggs & Stratton Wor ld formulaKlasse Br iggs & Stratton Wor ld formula     
    
-  Banden MG HZ gemerkt  of  Maxx is  SLH gemerkt  
-  Regenbanden MG WT / gemerkt  met het  teken “BELG of Vega w5 gemerkt  of  mojow2 gemerkt  
-  Tandwie lverhouding vr i j   
-  Nummerborden 135kg wit  met zwar te c i j fers   
-  Nummerborden 160kg rood met zwarte c i j fe rs   
-  Verzegelde motoren,  enke l verzege ld door  erkend zege lpunt belg ie/Neder land 
 
K lasse RK1 junior/seniorKlasse RK1 junior/seniorKlasse RK1 junior/seniorKlasse RK1 junior/senior  
 
-  Banden junior  Maxxis  SLH 4.5/6.5 of 7 .1 gemerkt  met het  teken “BELG”  
-  Banden senior  Maxx is  SLH 4 .5/6.5 of 7 .1 gemerkt  met het  teken “BELG”  
-  Regenbanden Maxx is  SLW 4.5/6.5”  pf  mojo gemerkt  of  mg wt  gemerkt  
-  Tandwie lverhouding vr i j   
-  Nummerborden jun ior  140kg wit  met zwarte c i j fers   
-  Nummerborden senior  165kg zwart  met witte  c i j fers  
-  Verzegelde motoren enkel door  erkend zegelpunt rk1 (gk4 en schuurman bv  dealers )  
 
    
    
    



 

    
    
    
K lasse Klasse Klasse Klasse type type type type Min i  maxMini maxMini maxMini max     
 
-  Banden junior  Vega l l99   4 .5/6.0 of maxxis  SLH 
-  banden senior  MG HZ gemerkt  of  Maxx is  SLH 
-  Regenbanden w2/w5 of MG WT of Mojo w2 
-  Tandwie lverhouding vr i j  
-  Nummerborden jun ior  135 kg f luo  oranje met zwar te c i j fers  
-  Nummerborden senior  165 kg zwart  met witte  c i j fers  
-  verzegelde motoren rotax max met standaard onderdelen type u itvoer ing Mini  max.  
    
K lasse Vt250 mondia lKlasse Vt250 mondia lKlasse Vt250 mondia lKlasse Vt250 mondia l     
    
-  Banden maxxis  SLH 4.5/7.1 gemerkt  
-  Regenbanden MG WT / gemerkt  met het  teken “BELG of Vega w5 gemerkt  of  mojow2 gemerkt  
-  Tandwie lverhouding vr i j  
-  Nummerborden jun ior  140 kg wit  met zwarte  c i j fers  
-  Verzegelde motoren door  erkend zegepunt  vt250 Be lg ie/Neder land 

 
 
Zorg dat uw kart in goede staat is en conform de veiligheidsvoorzieningen die in het technisch 
reglement beschreven staan (bv lange achterbumper , dubbele remkabel , lood vastgemaakt op de 
kart met bouten en moeren ) karts dienen voorzien te zijn van veilige side pots.  Kartclub Venray 
behoudt zich het recht om de toegang tot het circuit te weigeren als een kart door de technische 
verantwoordelijke wordt goedgekeurd.  
 
Indien u hier meer info over wenst of advies kan u ons altijd contacteren. 
 
Alle andere klasse zijn op aanvraag.  Indien vragen over het technisch reglement kan u altijd 
contact opnemen via info@racewayvenray.com. 
 
Met sportieve groeten 
 
Kartclub Venray 

 

    
 

 


