
Welkom bij Karting Genk, Home of Champions.

Welcome at Karting Genk, Home of Champions.



Briefing

Het is van groot belang dat jij en al jouw teamgenoten deze briefing en het reglement goed 
bestuderen voordat je deelneemt aan de 6H Endurance Race. Mochten er na aanleiding van deze 
briefing nog vragen zijn, stel deze dan aan de wedstrijdorganisatie. Zij beantwoorden je vragen 
graag. Bedankt voor je tijd en tot dan!

It is of great importance that you and all your team members read this briefing and the regulations
very carefully before competing in the 6H Endurance Race. If questions rise after reading this
briefing, please contact the race organisation. They will be happy to awnser all your questions. 
Thank you for your time and see you then!



Algemene opmerkingen / General remarks, for English 
see next slide

• Een mondmasker is verplicht op het gehele terrein;

• Handschoenen en balaclava zijn verplicht tijdens het rijden. Deze kunt u zelf meebrengen of 
aankopen in de shop;

• Betreed de kleedruimte enkel wanneer nodig;

• De briefing wordt op voorhand via PowerPoint naar de deelnemers gestuurd.



General remarks

• You are required to wear a face mask during your entire visit at Karting Genk;

• It is mandatory to wear gloves and a balaclava while driving. You can either bring these yourself
or buy them at our shop;

• Only enter the changing rooms when it’s necessary;

• The briefing will be send to the teams up front.



Gebruik van de kart / Use of the kart

• Rechts → gas / Right → throttle

• Links → rem / Left→ brake

• Niet tegelijkertijd indrukken / Never push both
pedals at the same time

• Geraak je van het circuit af? / Got off the track?

1. Geef een beetje gas/ Slightly press the throttle

2. Stap uit en duw de kart terug op het circuit / Get 
out of your kart and push it back on the track

3. Steek je hand op / Raise your hand



Verloop van de dag / Planning of the day

The volgende dia’s beschrijven het verloop van de racedag, van aanmelden tot finish. Lees dit goed 
door, zodat je goed voorbereid richting het circuit komt.

The following slides describe the course of the raceday, from signing up to finish. Please read this
carefully, so you can come to the track well-prepared.



Aanmelden / Signing up

• Ieder team dient tussen 10:00 – 12:00 aanwezig te zijn voor het aanmelden. Hier wordt iedereen 
gewogen en indien nog nodig afstand van verhaal getekend;

• Iedere piloot ontvangt een lichtblauw RFID-bandje. 

• Every team has to be present between 10:00 – 12:00 for the driver registration. Here everybody
will be weighed and will sign the waiver if necessary;

• Every driver will receive a light blue RFID-bracelet. 



RFID-bandje / RFID-wristband

• Iedere piloot ontvangt bij aanmelding een persoonlijk RFID-bandje.

• Draag dit bandje om je linkerpols en over de mouw van je overall.

• Zorg dat het logo aan de buitenkant zit, zodat de chip contact kan maken met de scanner.

• Pas als het stoplicht een groene pijl aangeeft is je bandje gescand.

• Voor meer uitleg, zie: https://www.youtube.com/watch?v=vrXh1intoBg

• Every driver receives a personal RFID-wristband at the registration.

• You should wear this on your left wrist and over the sleeve of your racing suit.

• Make sure the logo is on the outside of your so the scanner can registrate the chip.

• If the light displays a green arrow, your RFID-band has been scanned properly.

• For more information, see: https://www.youtube.com/watch?v=vrXh1intoBg

https://www.youtube.com/watch?v=vrXh1intoBg
https://www.youtube.com/watch?v=vrXh1intoBg


Veiligheidsbriefing / Safety briefing

• Om 12u30 worden alle teams op de tribune verwacht voor de briefing;

• Hierin worden de belangrijkste punten van de race nog eens besproken;

• Zorg dat u voor de briefing het reglement heeft doorgelezen. Hierin wordt alles veel uitgebreider 
besproken.

• Every team is expected at the grandstand at 12u30 for the safety briefing;

• Here we will explain the most important aspects of the race;

• Make sure to read the regulations before the start of the briefing. Here, everything will be
explained less briefly.



30’ qualifying

• Klok op het LED-bord telt af van 30 → 0 min
• Clock on the LED-screen will count down 30 → 0 min.

• Je snelste ronde bepaalt je plaats in de startopstelling
• Your fastest lap determines your place on the starting grid

• Een passage in de pit-zone mag, maar is niet verplicht / A passage through the pit-zone is allowed, but not mandatory
→ Een passage door de pit-zone tijdens de qualifying telt niet als wissel tijdens de finale / A passage through the pit-zone 

during qualifying does not count as a passage during the final
→ Bij een passage tijdens de qualifying wordt er niet getankt / During pitstops in the qualifiers, we won’t refuel your

kart.
→ Elke passage tijdens qualifying zal getimed worden (mininum 1’30”) / Every passage during qualifying will be timed

(minimum 1’30”)
→ Als je de pitzone sneller dan 1’30 verlaat resulteert dit in 5 plekken gridstraf / Leaving the pits quicker than 1’30 will

result in a 5 place grid penalty

• Afvlaggen na 30’ met de finishvlag / Finish after 30’ with the chequered flag



Startopstelling / Starting Grid

• Na de kwalificatie rijd je de pitstraat terug binnen/ After qualifying, you enter the pitlane

• Hier krijg je 5 minuten om te rusten of van piloot te wisselen / Here you’ll have 5 minutes to rest 
or to change driver

• Vanuit de stopplaats worden jullie volgens rangorde naar de stardgrid gestuurd / From the
stopping area, you’ll be sent to the starting grid based on your qualifying times



360’ finale

• Startsignaal / Starting signal :  Ready, 5, 4, 3, 2, 1, GO! 

→Te vroeg = 1 ronde tijdsstraf! / To early = 1 lap penalty!

• Klok op het LED-bord telt af van 360 → 0 min

• Clock on the LED-screen will count down from 360 → 0 min.

• Er moeten tijdens de finale minstens 8 passages door de pit-zone gebeuren

• During the final, every team must make at least 8 pit stops

• Het team dat als eerst finisht, wint de race

• The team that finishes first, wins the race

• De finishvlag geeft het eind van de race aan / The chequered flag marks the end of the race











Startsignaal!!



Passage door de pit-zone / Passage through the pit-zone

• Pit-zone PRO circuit

• Steek je hand op als je wil binnenrijden / Raise your hand if you want to enter the pit-zone
→ Zo weet de piloot achter je dat je het circuit gaat verlaten / This way the driver behind you knows that you are going to leave the
track

• Rij traag in de pit-zone / Drive slowly in the pit-zone

• Een passage in de pit-zone tijdens de finale wordt ALTIJD gekoppeld met een kartwissel, nummerbordwissel, tankbeurt en 
eventueel een pilootwissel / A passage through the pit-zone during the final will ALWAYS be combined with a kart change, 
number plate change, refueling and if wished, a driver change

• Elke passage door de pit-zone wordt getimed (minimum 2’30”) / Every passage through the pit-zone will be timed (minimum 
2’30”)

• In de pit-zone wordt er niet voorbijgestoken / In the pit-zone, you are not allowed to overtake



Wanneer door de pit-zone passeren? / When do I pass 
through the pit-zone?

• Er mag maximaal 75 minuten tussen 2 passages zitten 

• There can only be a maximum of 75 minutes between two passages

• Tijdens de 1ste en laatste 20 minuten van de finale mag dit niet meer gebeuren / During the first 
and last 20 minutes of the final, this isn’t allowed

• Wanneer een team zonder benzine valt, is de race voorbij voor dat team / When a team runs 
out af fuel, the race is over for that team



Tanken / Refueling

• Wanneer u de pit-zone binnenrijdt, gaat u eerst naar de tankzone / When you enter the pit-
zone, you’ll first go to the refueling zone

• Wacht je beurt af in de pitlane / Await your turn in the pit-lane

• Medewerker zal uw kart tanken / An employee will refuel your kart

• Bij het tanken stap je uit de kart / Step out of your kart in the fuel zone

• Onze medewerker draait uw stop eraf / An employee turns off your cap



Piloot- en kartwissel / Driver- and kart change

• Bij het binnenrijden van de pit-zone, wordt uw team gelinkt aan een bepaalde kleur / When entering the pit-
zone, your team will be linked to a certain color

• Deze kleuren komen overeen met de zone waarin de kart die klaar staat in de wisselzone / These colors match 
with the zone where the kart is standing in the changing zone

• Aanwijzingen van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden / Instructions by the staff should always be
respected

• Nadat uw kart getankt is, rijdt u door naar de wisselzone / After your kart is refueled, you drive further to the
changing zone

• Daar staat uw teamgenoot klaar bij de juiste kart (op basis van de kleur) / There your team mate will be
standing in front of the new kart (chosen based on the color)

• Je parkeert naast je nieuwe kart / You park next to your new kart
• U laadt het lood van de ene kart in de andere kart en wisselt het nummerbord om naar de nieuwe kart / You

load the weight from one kart into the other one and change the number plate to the other kart
• Uw teamgenoot of uzelf stapt in en rijdt verder naar de wachtzone / You teammate or you gets in and drives 

further to the waiting zone



Wachtzone / Waiting Zone

• Let erop dat je je RFID-bandje scant bij het inrijden van de wachtzone (zie de video hieronder)/ 
Make sure to scan your RFID-wristband before entering the waiting zone (see video below)

• https://www.youtube.com/watch?v=vrXh1intoBg

• In de wachtzone wacht je tot je tijd verstreken is (dit zal te zien zijn op een LED-scherm) / In the
waiting zone, you have to wait until your time has passed (this shall be shown on a LED-screen)

• Wanneer je tijd om is, rij je terug het circuit op / When your time is up, you drive back to the
circuit

• Te vroeg vertrokken? = Sanctie! / Leaving to early? = Time penalty!

https://www.youtube.com/watch?v=vrXh1intoBg


Pace-kart

De pace-kart zal bij een rode vlag het circuit oprijden / The pace-kart will enter the circuit in case of 
a red flag

Blijf bij een rode vlag achter de pace-kart en haal niet in / Stay behind the pace-kart in case of a red 
flag and don’t overtake



Transponder

• Ieder team is verantwoordelijk voor hun eigen transponder / Each team is responsible for their
own transponder;

• Als je ergens tegenaan rijdt, check dan altijd of je transponder nog aan je kart hangt (gele blokje 
voorop de kart)/ Always check if your transponder is still on your kart after hitting something
(yellow block on the front of the kart);

• Transponder verloren? Pit in! / Lost your transponder? Enter the pit lane!



Gevaar vóór u op het circuit, haal niet in en rij extra voorzichtig totdat de 
groene vlag getoond wordt / Danger in front of you on the circuit, don’t
overtake and drive carefully untill the green flag is shown

Er is iets ernstig aan de hand, volg de pace-kart en haal niet in/ 
Something serious has happened, follow the pace-kart and don’t
overtake

Na de gele vlag, u mag weer inhalen/ After yellow flag, you can overtake
again



Na qualifying en bij finish finale. / After qualifying and finish of the final

Uitsluiting van de race / Exclosure of the race

U moet zo snel mogelijk de pit-zone opzoeken/ You have to enter the pit-
zone as fast as possible



LED-bord aan start-finish / LED-Screen start-finish

Positie

Stopwatch, aftelling van de rijtijd



Bewust botsen = einde race!!



Omkleden / Getting changed

• Parc Fermé PRO circuit

• Alleen de piloot die als eerste rijdt, begeeft zich bij de start naar de kleedkamer/ Only driver that goes
first enters dressing room at the start of the race

• Race overall (nummers op de mouw / Numbers on sleeve)
• Size 1 = 165cm

• Size 2 = 175cm

• Size 3 = 180cm

• Size 4 = 185cm en meer

• Balaclava en handschoenen zijn verplicht! / Balaclava and gloves are mandatory!

• Helm / Helmet

→ Klik het riempje vast en doe het vizier omlaag voordat je start / 

Click on the chinstrap and close your visor before you start

• Na het rijden, helm en overall steeds terug in het daarvoor bestemde rek plaatsen / After racing, put 
the helmet and race suit back in the helmet rack



Veel plezier! / Have fun!


