
 

 

 
REGLEMENT KOMBIKART RACER 

 

Voorwoord Na de succesvolle kick-off op 25 januari is er een nieuwe arrive & drive 
klasse toegevoegd aan de Kart 4-Fun wedstrijden, de Kombikart Racer. 
Dit is een arrive & drive klasse voor iedereen vanaf 15 jaar. Er wordt 
gereden in de snelle Kombikart Racers. Deze klasse is opgedeeld in 2 
klassementen; de Kombikart Racer & de Kombikart Racer +. Net als alle 
andere klassen rijden deze 2 klassen voor hun eigen kampioenschap. 

Leeftijden & 
gewichten 

Kombikart Racer: vanaf 15 jaar 
Kombikart Racer +: vanaf 15 jaar en een eigen gewicht van minimaal 
80 kilo incl. uitrusting ten alle tijden. 
Indien men als team deelneemt in het Kombikart Racer + klassement 
moet het gemiddelde gewicht van beide rijders minimaal 80 kilo zijn incl. 
uitrusting ten alle tijden. 

Karts De karts waarmee gereden wordt zijn de Kombikart Racers en zijn 
voorzien van een 200cc 9 pk Honda motor. Deze karts worden voor elke 
wedstrijddag klaargemaakt en worden alleen voor wedstrijden gebruikt en 
dus niet voor losse verhuur. 
Bij de rijdersregistratie krijg je een kartnummer toebedeeld dmv. loting. 
Deze heb je gedurende het gehele evenement tot je beschikking. Mocht 
er schade aan de kart ontstaan tijdens de race, geef dit dat zsm. aan bij 
de technische crew. Zij zullen de kart dan nakijken en eventuele schades 
verhelpen. 
 
Kartwissel 
Een kartwissel kan 1 keer per evenement worden aangevraagd bij de 
technische crew, alleen zij beslissen over een eventuele kartwissel. 
Mocht er schade aan een kart zijn toegebracht die niet meer op tijd te 
repareren is dan kan de technische crew besluiten om een kart wissel toe 
te passen. 

Wedstrijdopbouw 
 

Wedstrijdopbouw & startopstelling 

Kwalificatie 30 minuten 
Heat 1 10 minuten + 2 ronden 

Startopstelling wordt bepaald door de uitslag van de 
kwalificatie 

Heat 2 10 minuten + 2 ronden 
Startopstelling is een reversed grid van de uitslag van de 
kwalificatie 

Heat 3 10 minuten + 2 ronden 
Startopstelling wordt bepaald door de uitslag van heat 1 & 2. 

Finale 30 minuten + 2 ronden 
Startopstelling wordt bepaald door de uitslag van heat 3 



 

 

Wedstrijdgeld €225,- per evenement. Contant te voldoen bij de rijdersregistratie 
(inschrijving), pinnen is helaas niet mogelijk. 

Puntentelling & 
klassement 

Puntentelling heats: worden als volgt verdeeld; 
Positie: 1,2,3,4,5 etc. 
Punten: 55,52,50,49,48 etc. 
 
Puntentelling finale:  
Positie: 1,2,3,4,5 etc. 
Punten:110,104,100,98,96 etc. 
 
De rijder/het team dat de finale wint is de winnaar van de dag. 

Kampioenschap Alle races die gereden zijn tijdens de 4 wedstrijddagen tellen 
mee voor het eindklassement. 
 
Schrapresultaten 
De beste 9 van de 12 heats en 3 van de 4 finales tellen mee voor het 
eindklassement. Dat wil zeggen dat men 3 heats en 1 finale moet 
schrappen. Een niet gereden race mag geschrapt worden. Een 
diskwalificatie is niet aftrekbaar van het puntentotaal. 

Finale In de finale dient elke rijder/team een ‘rijderswissel’ uit te voeren. Ook 
rijders de alleen rijden dienen door de pitstraat te rijden, uit te stappen, 
de kart volledig los te laten waarna ze weer in mogen stappen en de race 
kunnen vervolgen. 
 
Snelheid pitstraat 
De snelheid in de pitstraat is STAPVOETS, maximaal 15 kilometer per 
uur. 

Kalender & 
circuits 

Datum Circuit 
21 maart Circuit de Landsard Mickey Mouse 

27 juni Circuit Park Berghem Grand Prix 

12 september Circuit de Landsard Mickey Mouse 

21 november Circuit Park Berghem Euro Final 

 

Circuit Park Berghem  
Zevenbergseweg 45 
5351 PG Oss (Berghem) 
0412-455222 
www.circuitparkberghem.nl 

 

Outdoor Karting Eindhoven 
Landsardseweg 47 
5657 AB Eindhoven 
040-2052750 
www.outdoorkarting.nl 
 

 

Reclame op karts Het is toegestaan om stickers te plakken op de karts voor eventuele 
sponsoring of ter herkenning. Let hierbij op dat de startnummers goed 
zichtbaar blijven.  
Het is verboden om stickers over huidige stickers te plakken.  
De rijder/het team dient zelf na afloop de stickers te verwijderen en de 
kart in originele staat in te leveren. 
Stickers zijn toegestaan op de sidepods, voorbumper & frontspoiler. 
Het is niet toegestaan om iets anders dan stickers te gebruiken. 
 

www.circuitparkberghem.nl
www.outdoorkarting.nl


 

 

Overtredingen & 
straffen 

 
TE SNEL IN PITS 
10 STRAFSECONDEN  
 
INHALEN ONDER GEEL:  
10 STRAFSECONDEN 
 
2E MAAL INHALEN ONDER GEEL: 
DQ WEDSTRIJDONDERDEEL 
 
VERSTOREN STARTPROCEDURE:  
10 STRAFSECONDEN 
 
ONDERGEWICHT:  
DQ WEDSTRIJDONDERDEEL 
 
ONSPORTIEF RIJGEDRAG 
3 STRAFSECONDEN OF MINIMAAL 1 PLAATS TERUG 
 
ZEER ONSPORTIEF RIJGEDRAG 
10 STRAFSECONDEN OF MINIMAAL 3 PLAATSEN TERUG 
 
GEVAARLIJK RIJGEDRAG 
10 STRAFSECONDEN OF MINIMAAL 3 PLAATSEN TERUG 
 
RESPECTLOOS GEDRAG RIJDER/BEGLEIDER 
DQ VOOR HET GEHELE EVENEMENT. 
 
AANPASSINGEN MODIFICATIES TOEBRENGEN AAN KART 
DQ GEHELE EVENEMENT 
 
Alle straffen worden uitsluitend genomen door de wedstrijdleiding onder hun 
eerlijke en oprechte interpretatie. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht een 
andere straf toe te passen dan hierboven vermeld. 
 

 

 


