
 
 

 

 

 

Reglement 2018

  



 
 

 

 

KLASSEN : 

 

KZ (ICC) / KZ+ (ICC+) 

Rotax max 125cc  

IAME X30 

 

Rotax max dd2/DD2 M 

WANKEL 

 

Sodi 390 cc – 4 takt 

 
 

 

 

Leeftijd :   vanaf 14 jaar 

Kosten* :   € 100,= bij vooruit betaling    

Trofeeën :  voor iedere categorie 3 trofeeën + voor iedere 

deelnemer een medaille 

 

*bij aanmelding en betaling terplekke wordt het inschrijfgeld met € 25,= verhoogd. 
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Reglement : 

KZ (ICC) / IAME X30 SHIFTer : 

 

Gewicht: 180 kilogram 

(compleet met uitrusting) 

MOTOR : Maximaal 125cc – 6 versnellingen 
Demper : Eu-demper of cik gehomologeerd 
Banden : SLICK : vrij, maar met barcode 

 WET : vrij 
Leeftijd : Vanaf 14 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

REGLEMENT : 

KZ+ (ICC+) : 

Gewicht: 190 kilogram  

(compleet met uitrusting) 

MOTOR : Maximaal 125cc – 6 versnellingen 
Demper : Eu-demper of cik gehomolgeerd 
Banden : SLICK : vrij, maar met barcode 

 WET : vrij 
Leeftijd : Vanaf 14 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

REGLEMENT : 

Iame x30 / Rotax max 125cc : 

Gewicht: 165 kilogram  

(compleet met uitrusting) 

MOTOR : Rotax : fr125 / evo 
Iame x30  

Uitlaat : FR 125 : Rotax art. : 273 076 
EVO : Rotax art. : 273 078 
Iame x30 : standard + einddemper 

Demper : Rotax : bij de uitlaat behorend 
Iame x30 : kf3 einddemper  

Banden : SLICK : vrij, maar met barcode 
 WET : vrij 

Leeftijd : Vanaf 14 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
REGLEMENT : 

DD2 / DD2 Masters : 

Gewicht: 175 kilogram  

(compleet met uitrusting) 

MOTOR : Rotax : fr125 / evo  
Uitlaat : FR 125 : Rotax art. : 273 180 

EVO : Rotax art. : 273 180 
Achter- 

bumper  : 
Rotax art. : 281 570 

Demper : bij de uitlaat behorend  
Banden : SLICK : vrij, maar met barcode 

 WET : vrij 
Leeftijd : DD2 : Vanaf 14 jaar 

DD2 Masters : 30 jaar* 
 

*nader te bepalen aan de hand van de voor inschrijvingen. 

Mocht blijken dat de leeftijdsgrens naar beneden of boven 

dient worden verschoven wordt dit op de wedstrijddag 

medegedeeld.  

 

 

 

 

 



 
 

 
REGLEMENT : 

Sodi 390 cc : 

Leeftijd : Vanaf 16 jaar 

Lengte : Minimaal 1.50 mtr 
GEWICHT* : SODI WARRIOR : < 65 kg 

 SODI DISCOVER : 65 kg – 85 kg 
 Sodi expert : > 85 kg 

*gewicht :  complete wedstrijd uitrusting :  

* HELM, RACEPAK, RACESCHOENEN + HANDSCHOENEN,     

          RIB PROTECTOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Bijzonder wedstrijdreglement  

 

Registeren : ( vergaderzaal rechts in de Brasserie ) 

Op zaterdag 3 november van 14:00 tot 16:00. 

Op zondag 4 november van 08:30 tot 10:00.  Indien u niet  

vooraf betaald heeft dient u het inschrijfgeld ter plaatse te voldoen. Dit kan  

zowel cash als met kaart. Het inschrijfgeld ter plaatse bedraagt € 125,= 

U ontvangt een deelnemers map met de benodigde wedstrijdinfo, alsmede 

een rijdersbadge. Deze badge is voorzien van een barcode. De badge dient u  

het gehele evenement bij u te dragen. Deze pas heeft u onder andere nodig  

bij de technische keuring, het scannen van de wedstrijdbanden en bij binnen- 

komst in het Parc – Fermé. 

 

Veiligheidskeuring : ( Parc – Fermé ) 

De veiligheidskeuring is verplicht voor iedereen. (Sodi klasse uitgezonderd) 

Uw kart en kledij worden in het Parc-Ferme op veiligheid gecontroleerd.  

 Neem zeker uw badge mee ! 

 

Briefing : ( vergaderzaal rechts in de Brasserie ) 

De briefing is verplicht voor iedereen. U wordt ten laatste om 13:00 in de 

Briefingsruimte verwacht. Neem zeker uw badge mee ! 



 
 

 

Scannen wedstrijdbanden : ( Parc – Fermé ) 

Vanaf de kwalificatie mag er nog maar met één set slicks gereden worden.  

Vóór de kwalificatie dient u één set slicks aan te bieden bij de officials in  

het Parc-Fermé. Uw badge wordt gescand daarna uw wedstrijdbanden. Later  

bij binnenkomst voor de kwalificaties én manches worden u banden gecon- 

troleerd op juistheid. Enkel op deze manier blijft het voor iedereen eerlijk en 

gelijk. Het scannen van de wedstrijdbanden vindt plaats tussen 08:45 en  

10:15.  Het aantal sets regenbanden is vrij en hoeven vooraf niet gescand te  

worden. 

 

Warm up / Kwalificatie : ( Parc – Fermé ) 

Al deze sessies duren maximaal 10 minuten. Tijdens de Warm-Up en  

kwalificatie is het VERPLICHT om met een transponder te rijden.  

Heeft u een eigen transponder ? Zeer goed. Neem u transponder dan mee  

naar de registratie zodat wij het juiste nummer kunnen noteren.  

Heeft u geen eigen transponder ? Geen probleem. U kunt desnoods een  

transponder bij de organisatie huren. Kosten : € 10,= 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Manches : ( Transponder verplicht. Bij geen of niet goed werkende  

transponder WORDT er geen tijd of ronde geregistreerd ) 

Er worden drie manches verreden. Zorg ervoor dat u 10 minuten voor de start 

aanwezig bent zodat wij een correcte startopstelling kunnen maken. Indien  

het sein groen gegeven wordt volgen er twee opwarm ronden. De eerste  

opwarm ronde is een ‘vrije’ ronde. De tweede ronde is de formatie ronde.  

Tijdens de Briefing wordt hier uitgebreid op teruggekomen. 

Alle manches duren 10 minuten + 1 ronden.  

Op het tijdschema staat vermeld hoe de startopstellingen bepaald worden. 

 

Prijsuitreiking 

( droogweer : buiten op het podium, bij regenachtig weer :  vergaderzaal  

rechts in de Brasserie ) 

Voor iedere klasse / groep zijn telkens drie bekers beschikbaar. Op het  

tijdschema staat vermeld hoe het dagklassement opgesteld wordt 

 

Slotwoord : 

De mechaniekersrace is geen race gelijk alle andere. Deze race staat voor  

plezier en gezelligheid. Het voornaamste is dat iedereen aan het einde van de 

dag met een goed gevoel naar huis gaat ! 

 

Dave Ritzen 

Circuit promotor / organizer Karting Genk. 


