
Rijders Briefing    

 
Beste rijders en begeleiders, 

 

We maken ons op voor de laatste race van het seizoen op het prachtige circuit Genk. 

Hopelijk mogen we dit samen positief afsluiten ondanks de opkomende corona regels. 

Wees respectvol en sportief. Want de snelste mag winnen. 

Samen maken we de kartsport mooi en succesvol 

 

 

Mondkapje en 1,5 mtr afstand is een must!! 

Mondkapje verplicht in het gebouw (zie protocol) 
 
Toeschouwers zijn toegestaan 

Na het persoonlijk tonen van de QR code of een PCR test bij Chrono karting ontvangt men een 
polsbandje voor toegang paddock op zondag.  

Komt men op zondag, ga dan via de slagboom boven naar de tijdwaarneming om uw polsbandje op 
te halen. 

 

Iedereen moet een polsbandje hebben die zich in het paddock begeeft. Zie protocol 
Men kan dit persoonlijk op vrijdag tussen 15:00 en 17:00 regelen of zaterdag 14:00 en 16:00 bij de 
organisatie van chrono karting (zaal restaurant) 

 
Geen polsbandje is geen toegang tot het paddock op zondag. 

 
Uitslagen worden niet geprint. Maar hangen uit op het publicatiebord (incl. straffen) en via 
live timing (zonder verwerkte straffen) te bekijken.  

 
Rijders contact persoon: Guust v Oostrom 
Kijk op het uithangbord of er straffen zijn uitgedeeld.  

Guust staat in contact met de WL. Als men het ergens niet mee eens is, kunt u zich binnen een half 
uur melden bij de rijders contact persoon. (tijd op het procesverbaal formulier) 
Na een half uur is de uitslag final en kan men er niks meer aan doen. 

Maandag na de race klagen over een situatie bij de organisatie heeft dus ook geen zin. 
 
Transponder: 

Transponder op de kart bij vrije training (zondag).  
Dit is een extra check voor uzelf voor het juist functioneren van de transponder en de doorkomst 
naar de tijdwaarneming 

 
Startnummers op de kart 
Let op dat op alle zijden de nummers op de kart goed leesbaar zijn. Verkrijgbaar bij de organisatie. 

 
Tijdrijden 
Zodra u de pitstraat heeft verlaten, niet langzaam gaan rijden op het circuit. 

Dus zowel outlap als inlap dienen op snelheid gereden te worden. Langzaam rijden geeft hinder en 
gevaarlijke situaties. 
 

Compleet Race control aanwezig ter ondersteuning van de wedstrijdleiding. 
 
Parc ferme regels nogmaals uitleggen: 

• Geen onderdelen mee in parc ferme.  
• Wel wielen met velg wisselen en sleutelen.  

• Zodra de kart over de ketting gaat bij de startopstellingen. Kart op de grond en niet meer 
sleutelen. Alleen bandenspanning.  

 



Rijders Briefing  

 
Proefstarts KZ2/KZ2+ 

Alleen na de finish vlag is het toegestaan om een proefstart te doen.  
De proefstarts mogen niet op de racelijn plaatsvinden. 
 

Onsportief rijgedrag: Laten we samen de finale race tot een succes brengen. 
Bewust en zeer onsportief gedrag om moedwillig een kampioenschap te verstoren komt bij de KNAF 
Sport college te liggen. 

 
Rollende start (Rotax klassen) / je kunt de race niet winnen in de 1e bocht 

- Opwarmronde en dan formatie ronde 

- Valt een deelnemer uit tijdens de opwarm/formatie ronde dan mag dat gat NIET opgevuld 
worden. 

- Blijf op de positie rijden zoals je staat opgesteld in parc ferme.  

- Na rode lijn mag je niet meer inhalen in de formatie ronden 
- Houdt afstand tijdens het aanrijden naar de start – kartlengte ertussen / niet opduwen 
- Als de lichten uit gaan, mag je buiten de corridor en is de start begonnen 

- Na een 2e valse start wordt de tijd gestart en gaat het ten koste van de racetijd.  
 

Stilstaande Start (KZ2 en KZ2+) 

- Opwarmronde en dan formatie ronde 
- Blijf op de positie rijden zoals je staat opgesteld in parc ferme. 
- Als de kart op de startopstelling stil valt, dient de rijder van die kart direct zijn hand op te 

steken. De starter besluit op dat moment tot een extra formatie ronde en zal de veroorzaker 
achteraan moeten starten. 

- Lichten uit, start vrij 

 
1e bocht na start, uitloop gebruiken, daarna niet meer 

 

Herstart: De herstart is idem als de normale start procedure. Dwz in 2 rijen. 

 

Klikbumpers voor alle klassen: zie aanvullend sportief reglement 
Kom met de klikbumper los van de kart parc ferme binnen. 
Na de race: blijf in je kart zitten totdat een official is geweest voor de controle.  

Manipuleren van de klikbumper wordt zwaar bestraft.  
 
Live stream:  De fans thuis kunnen zondag vanaf 09:30 de live stream volgen.  

 
Nederlandse vlag ere ronde: 
De Nederlands kampioenen mogen met de Nederlandse vlag hun ere ronde rijden. 

We rijden dan niet de gehele baan, maar zullen een stuk afslaan en voor de kantine weer uitkomen. 
De officials zullen dit aangeven.  
 

Zodra de heat afgelopen is, zal men voor de weegschaal worden tegengehouden en u de 
Nederlandse vlag worden aangeraakt. Houdt de vlag goed omhoog, zodat deze niet vast komt te 
zitten in uw kart. Dit is altijd onder voorbehoud van protesttijd en technische nacontrole. 

 
Prijsuitreiking: 
Kom in uw race overall naar de prijsuitreiking. 

Houdt zoveel mogelijk 1,5 mtr afstand.  
Dit geldt zowel voor ouders/begeleiders/etc als op het podium. Muv kinderen onder de 12 jaar. 
 

Lees alle reglementen en documenten goed door, door voorkomt teleurstellingen. 
 

Let op uw sportief gedrag op en naast de baan!!  
 
Veel plezier, Succes & Stay Safe ! 


