
 

 

 
  

clubkampioenschap        

technisch regelementen       

         

         

klasse honda cadet gk4       

         

motor honda gk4 verzegeld volgens technisch regelement gk4   

tandwielverhouding 20t-70t       

banden komet k1d-m geel       

geen regenbanden        

105 kg         

         

klasse 4t cadet         

         

motor honda of imitatie 160cc        

tandwiel verhouding 20t -72t       

banden komet k1d-m geel of maxxis rookie geel of le cont sva mini   

geen regenbanden        

105 kg         

         

klasse parolin rocky        

         

motor 4 takt volgens technisch regelement chrono     

tandwiel verhouding 20t -72t       

le cont sva mini        

geen regenbanden        

105 kg         

         

klasse mini parilla 60cc gk4       

         

motor mini parilla 60cc swift verzegeld volgens regelement NK iame    

tandwielverhouding 10t - 72t       

banden komet k1d-m geel       

geen regenbanden        

110kg         

         

klasse mini 60cc        

         

motor merk vrij type 60cc       

tandwielverhouding 10t - 72t of 11t-79t      

banden komet k1d-m-geel of maxxis rookie geel of le cont sva mini   

geen regenbanden        

105kg         

         



 

 

         

         

klasse micro max        

         

motor rotax micro max volgens technisch regelement chrono    

tandwielverhouding  14t -72t       

banden mojo c2 of komet k1d-m-geel of maxxis rookie geel    

geen regenbanden        

110 kg         

         

klasse rk1        

         

motor rk1 volgens technisch regelement chrono     

tandwielverhouding vrij       

banden maxxis ms1 sport       

regen maxxis mw        

145 kg         

         

klasse id engine automaat        

         

motor id engine volgens technisch regelement chrono    

tandwielverhouding vrij       

le cont svb option slick       

le cont sv1 rain        

junior 152kg        

senior 165kg        

         

klasse formula honda 9 pk       

         

motor formula honda 9 pk volgens technisch regelement gk4    

tandwielverhouding vrij       

banden apex groen        

banden apex wet        

junior 125 kg        

senior 150 kg        

         

klasse tillotson t4        

         

motor tillotson t4 volgens technisch regelement nk 2020    

tandwielverhouding vrij       

banden maxxis t max dry1       

regen maxxis max wet 1       

155 kg         

         

         

         

klasse iame x30        



 

 

         

motor iame x30 volgens technisch regelement nk iame    

tandwielverhouiding vrij       

banden junior komet rood of apex groen      

banden senior komet rood of apex blauw     

regenbanden komet wet of apex wet      

junior 145 kg        

senior 165 kg        

         

klasse rotax max        

         

motor rotax max volgens technisch regelement Bekc    

tandwielverhouding vrij       

banden junior mojo d2 of komet rood of apex groen    

banden senior mojo d2 of d5 of komet rood of apex blauw    

regenbanden mojo wet of apex wet of komet wet     

junior 145kg        

senior 165 kg        

         

klasse mini max        

           

motor rotax max volgens technisch regelement chrono    

tandwielverhouding vrij       

banden mojo c2 of vega ll99       

regen mojo cw of vega w2       

115 kg         

         

klasse blueshock ek micro       

         

motor volgens technisch regelement blueshock     

tandwielverhouding vrij       

banden komet k1d-m       

geen regenbanden        

gewicht 125kg        

         

klasse blueshock pro       

         

motor volgens technisch regelement blueshock     

tandwielverhouding vrij       

banden apex groen        

regenbanden apex wet       

gewicht 200 kg        

         

wedstrijd regelement       

         

wordt in de briefing medegedeeld en via formulier bij inschrijving   

         



 

 

         

         

uitlaten en filters        

         

alle uitlaten en filters dienen in goede werking te zijn, de mini 60cc rijdt  
met een extra db killer.       

de maximum db mag niet overschreden worden anders verzoeken wij u de baan te verlaten. 

voor de klasse rotax max is originele uitlaat verplicht met binnenwerk (pijp) van type evo 

Voor de klasse iame x30 elto nademper verplicht.     

         

nummers en transponder       

         

alle karts moeten voorzien zijn van kartnummers vooraan en achteraan en op de side pots 

de nummers moeten in goede zichtbaarheid zijn,      

adviseren om gele achtergrond en zwarte cijfers te gebruiken    

tranponder achteraan op de stoel te monteren     

         

chassis         

          

alle karts moeten voorzien zijn van originele kartonderdelen,    

karts moeten voorzien zijn van type cik side pots     

lange achterbumper verplicht.  Dubbele remkabel.      

Alle onderdelen moeten met bouten en moeren gemonteerd zijn,   

zijn, loshangende voorwerpen of onderdelen niet toegelaten.   

de breedte van de achterkant is voor alle klassen vrij.    

         

nota         

         

banden moeten niet nieuw zijn, wel verplicht 1 set vanaf het tijdrijden, wordt gemerkt. 

alle andere zaken niet vermeld vallen ter goedkeuring van de organisatie.    
Indien uw kart niet aan bovenstaande type of vereisten voldoet aarzel dan  
niet om contact op te nemen via info@racewayvenray.com    

kleding verplicht volgens nationaal regelement, alle kinderen mini en junioren nekband  

en ribprotector verplicht. Alle andere klassen aan te raden.    

het baan regelement en covid bijlage is ten aller tijden van toepassing   
             


