
 

Iedere deelnemer dient kennis genomen te hebben van het reglement en het te respecteren. Dit 

reglement is een voorlopig reglement en kan op elk moment aangepast worden. 

 
 

1.1. Alle deelnemers moeten minimum 18 jaar zijn (tenzij uitzonderlijke toestemming van de 

organisatie) 

1.2. Alle piloten moeten zich geregistreerd hebben via de Karting Genk app 

1.3. Geen enkele piloot mag onder invloed zijn van drugs of alcohol 

1.4. Piloten moeten de veiligheidsbriefing gevolgd hebben 

1.5. De teammanager meldt zijn team bij aankomst aan 

1.6. Elke piloot zal gewogen worden bij aanmelding om het gemiddelde gewicht van het team te 

bepalen. 

 
 

2.1. Elk team moet zich op voorhand online inschrijven op teamnaam en alle individuele piloten 

toevoegen. De betaling wordt ook rechtstreeks bij de inschrijving uitgevoerd. 

2.2. Een team bestaat uit 2 tot 8 personen. 

2.3. De persoon die het team inschrijft geldt als teammanager 

2.4. Elke teammanager ontvangt een gepersonaliseerde kaart met vermelding teammanager. De 

houder van deze kaart zal de enige vertegenwoordiger zijn van zijn team inzake 

communicatie naar de organisatie en wedstrijdleiding toe. De teammanager is tevens 

verantwoordelijk voor het gedrag van zijn teamgenoten. 

2.5. De teammanager is verantwoordelijk dat elke piloot zich ter plaatse individueel aanmeldt bij 

de organisatie voor de weging en registratie. 

 
 

3.1. Hou altijd (indien mogelijk) 1,5 meter afstand en was je handen regelmatig met zeep. 

3.2. Een mondmasker dragen is VERPLICHT over het hele terrein. (behalve tijdens het karten) 

3.3. Blijf zoveel mogelijk in je eigen bubbel. 

3.4. De veiligheidsbriefing zal zonder powerpoint gegeven worden, zodat iedereen vanop zijn 

plaats (tribune of terras) gewoon kan meeluisteren. 

3.5. Betreedt enkel de kleedruimte wanneer nodig. De organisatie zorgt ervoor dat alle helmen 

en racepakken ontsmet worden. 

3.6. Handschoenen en balaclava zijn verplicht in de kleedruimte en tijdens het racen. Deze kan u 

aankopen in onze shop. Als u een eigen helm heeft, is een balaclava niet verplicht. 

 

 



 
 

4.1. Alle piloten dienen zich tussen 10u00 en 12u00 aan te melden. Na aanmelding van alle 

piloten zullen de kartnummers geloot worden en vervolgens zal de veiligheidsbriefing 

gegeven worden. 

4.2. Het evenement duurt ongeveer 10 uur en de timing zal er als volgt uitzien : 

• 10u00 Opening inschrijving 

• 12u00 Inschrijving gesloten 

• 12u30 Loting kartnummers 

• 12u45 Briefing & omkleden 

• 13u45 Qualifying 30 min. 

• 14u30 Start 6h Endurance Race 

• 18u00 Opening buffet 

• 20u30 Finish 6h Endurance Race 

• 20u45 Podiumceremonie 

• 21u30 Afsluiten buffet 

 
 

5.1. Elk team krijgt een individuele kart ter beschikking (SODI RT8, 390CC), deze worden voor de 

kwalificatie geloot in het bijzijn van teammanagers en teampiloten. 

5.2. Iedere kart wordt uitgerust met een transponder door de organisatie. 

5.3. Aan de karts mag door de teams NIET gesleuteld worden. 

5.4. Er wordt gereden met de door de organisator aangeleverde slicks. Bij slijtage van de banden 

kan er een bandenwissel plaatsvinden in de pit-zone door de mensen van GKS, indien deze 

dat nodig achten. 

5.5. Alle herstellingen gebeuren door de daartoe voorziene onderhoudsteams van GKS. 

5.6. Bij herstelling geldt de regel “first in, first out”. 

5.7. Elke rijdende piloot moet voorzien zijn van een overall, integraalhelm met vizier, 

handschoenen, een balaclava (bij gebruik helmen van de organisatie) en aangepast 

schoeisel. De helm en de overall kunnen door de organisatie ter beschikking gesteld 

worden. De andere materialen moeten de piloten zelf voorzien. 

5.8. Het omkleden van de piloten kan na de veiligheidsbriefing gebeuren in de daartoe voorziene 

kleedruimte van het PRO circuit. 

 
 

6.1. De veiligheidsbriefing zal op voorhand naar alle teamverantwoordelijken worden 

toegestuurd. Het is hun verantwoordelijkheid om deze te bezorgen aan hun teamgenoten. 

6.2. Voor de wedstrijd zal de veiligheidsbriefing door de organisatie gegeven worden (zonder 

powerpoint). Dit zal gebeuren voor de tribune. Alle piloten dienen dan plaats te nemen op 

de tribune of op het terras van de brasserie. 

6.3. Alle piloten zijn verplicht de veiligheidsbriefing te volgen.  



6.4. Als er vragen zijn over de veiligheidsbriefing worden deze vooraf per mail of ter plaatse na 

de veiligheidsbriefing gesteld aan de verantwoordelijke van de organisatie; (de persoon die 

de briefing geeft) 

6.5. Na de veiligheidsbriefing begeeft ENKEL EN ALLEEN de piloot die als eerste zal rijden zich 

naar de kleedruimte aan het PRO circuit om zich om te kleden. Dit i.v.m. de COVID-19 

maatregelen om zo het aantal personen in de kleedruimte te beperken. Na de start van de 

kwalificatie mogen andere piloten zich dan gaan omkleden. 

 
 

7.1. De race duurt 360 minuten met een kwalificatie vooraf van 30 minuten.  

7.2. Voor de race zal elke kart uitgerust worden met een bepaald gewicht. Dit gewicht is 

berekend op basis van het gemiddelde gewicht van het team. Dit gewicht zorgt ervoor dat 

het gemiddelde gewicht van elk team min. 85 kg bedraagt. De piloten zijn zelf 

verantwoordelijk dat dit volledige gewicht bij een kartwissel in de nieuwe kart geplaatst 

wordt. De organisatie heeft op elk moment het recht om het gewicht te controleren. 

7.3. Na de kwalificatie zal er op basis van de kwalificatietijden een startopstelling gemaakt 

worden door de medewerkers van Karting Genk. 

7.4. Na de kwalificatie worden alle karts gestopt aan de rechte lijn langs de pit-zone. Hier krijgen 

de teams 5 minuten om van piloot te wisselen. 

7.5. Je snelste ronde tijdens de kwalificatie bepaalt je plaats in de startopstelling. 

7.6. Er zal vertrokken worden met een stilstaande start voor de start-finish lijn.  

7.7. Er moeten tijdens de race minimaal 8 passages door de pit-zone plaatsvinden (meer info bij 

punt 9), passages tijdens de kwalificatie tellen hierbij niet mee. 

7.8. Tijdens een pilootwissel zal er ook een tankbeurt plaatsvinden en van kart gewisseld 

worden. Het is de verantwoordelijkheid van de piloot om het gewicht van de ene kart in de 

andere kart te plaatsen.  

7.9. De winnaar van de 6 Hours Endurance Race is het team dat na 360 minuten de meeste 

rondes heeft gereden.  

7.10. De wedstrijd zal geleid worden door de wedstrijdleider en marshalls. Roekeloos 

gedrag op het circuit kan door de wedstrijdleider worden gesanctioneerd.  

7.11. Onsportief gedrag wordt bestraft met uitsluiting van de piloot. 

7.12. Bewust botsen met andere karts leidt tot uitsluiting van de race. 

7.13. Bij uitsluiting van de race is er geen teruggave van het inschrijfgeld mogelijk. 

7.14. De gebruikte vlaggen zullen zijn : de finishvlag, de gele vlag, , de groene vlag, de rode 

vlag, de meatball vlag en de zwarte vlag. Deze zullen uitgelegd worden tijdens de 

veiligheidsbriefing. 

 

 
 

8.1. De pit-zone zal voorzien worden aan de Parc Fermé van het PRO circuit. Deze locatie zal 

door de organisatie aangeduid worden en tijdens de veiligheidsbriefing zal deze ook 

vermeld worden. 

8.2. In de pit-zone wordt er niet voorbijgestoken. 



8.3. Bij het binnenrijden van de pit-zone moet de piloot zijn collega-piloten hiervan verwittigen 

door de hand op te steken om zo aan te geven dat hij de piste gaat verlaten. 

  

 

9.1. Zoals eerder vermeld, dient er minimaal 8x een passage door de pit-zone plaats te vinden in 

de finale. Hier wordt van piloot gewisseld. 

9.2. Een pilootwissel wordt ALTIJD gecombineerd met een tankbeurt en een kartwissel. Dit 

betekent dus dat elk team in de finale minimaal 8x de pit-zone moet binnenrijden.  

9.3. Wanneer de piloot de pit-zone binnenrijdt, zal de kart eerst getankt worden in de daarvoor 

voorziene zone in de pit-zone. Deze zal door de organisatie aangeduid worden en tijdens de 

veiligheidsbriefing zal deze ook vermeld worden. 

9.4. Tanken van de kart gebeurt enkel door de Karting Genk medewerkers. Na het stoppen in de 

tankzone stap je uit je kart. De tankdop wordt er ook enkel afgedraaid door een 

medewerker van Karting Genk.  

9.5. De pilootwissel zal tegelijk met een kartwissel gebeuren. Dit betekent dat de nieuwe piloot 

klaarstaat bij de nieuwe kart op het moment dat de rijdende piloot stopt voor de kartwissel. 

De 2 piloten mogen dan samen het lood van de ene kart in de andere kart overbrengen. Ook 

het nummerbord wordt hier van kart gewisseld door de piloten. 

9.6. De nieuwe kart zal willekeurig aangeduid worden met een kleurencode op het moment dat 

de piloot de pit-zone binnenrijdt. Deze kleur zal overeenkomen met één van de wisselzones 

war de nieuwe kart klaarstaat. De nieuwe piloot zal deze kleur te zien krijgen op een scherm 

in de wisselzone vanaf het moment dat zijn teamgenoot de pit-zone binnenrijdt. 

9.7. Elke passage in de pit-zone zal ook getimed worden. Deze timer begint te lopen op het 

moment dat de piloot de pit-zone binnenrijdt. De resterende tijd kan men zien op de 

schermen in de pilootwisselzone & de wachtzone. Wanneer een team van piloot en kart 

gewisseld is, rijdt de nieuwe piloot verder tot aan de wachtzone. Deze zal door de 

organisatie aangeduid worden en tijdens de veiligheidsbriefing zal deze ook vermeld 

worden. Hier wacht de nieuwe piloot tot zijn resterende tijd op het scherm is afgelopen en 

rijdt vervolgens opnieuw het circuit op. Als een piloot te vroeg uit de pit-zone vertrekt, 

zullen hier bestraffingen voor uitgedeeld worden aan het team. 

9.8. Elke ingeschreven piloot van het team moet op het einde van de finale gereden hebben.  

9.9. Er mag niet meer dan 75 minuten tussen twee passages in de pit-lane zitten. Mocht een 

team zonder benzine vallen tijdens de finale, resulteert dit in een opgave van het team en 

kunnen zij de finale dus niet meer hervatten. 

9.10. Tijdens het eerste en laatste kwartier van de finale mag er geen passage in de pit-

lane meer plaatsvinden. 

9.11. Een passage door de pit-lane zal er dus ALTIJD als volgt uitzien : 

1.1..1. Wanneer de piloot binnenrijdt in de pit-zone, begint de timer op de schermen in 

de wisselzone en de wachtzone te lopen. Ook zal er een bepaalde kleur aan het 

team gekoppeld worden. 

1.1..2. Vervolgens rijdt de piloot door naar de tankzone waar zijn kart getankt en 

gesmeerd zal worden.  

1.1..3. Hier stapt hij uit zijn kart zodat een medewerker van Karting Genk deze kart kan 

tanken. (de medewerker zal de tankdop eraf draaien, dit mag NIET door de piloot 

gebeuren) 



1.1..4. Nadat de kart getankt is, rijdt de piloot verder naar de wisselzone waar zijn 

teamgenoot klaarstaat bij een bepaalde kart. (bepaald door de kleur die aan het 

team gekoppeld werd bij het binnenrijden van de pit-zone) 

1.1..5. De piloot “parkeert” zijn kart naast de kart waar zijn piloot bijstaat. Vervolgens 

mogen beide piloten al het lood van de ene kart in de andere kart overplaatsen. 

Controleer na het plaatsen van het lood dat de klep goed gesloten is! 

1.1..6. Wanneer al het lood is overgeplaatst, rijdt de nieuwe piloot door naar de 

wachtzone. Hier wacht hij tot hij op het scherm ziet dat zijn tijd is afgelopen en 

rijdt hij vervolgens opnieuw het circuit op. 

 

 
 

Inbreuk / Overtreding Bestraffing 

Niet voldoende passages door de pit-lane 3 rondes per niet-gedane passage 

Laattijdige passage door de pit-lane 1 ronde per niet-gedane passage 

Te snel rijden door de pit-lane 1 ronde straftijd 

Negeren gele vlag 1 ronde straftijd 

Tankdop er zelf afdraaien 1 ronde straftijd 

Onsportief rijgedrag Beslissing wedstrijdleiding 

Piloot van het team heeft niet gereden 5 rondes per piloot die niet heeft meegereden 

Niet ingeschreven piloot op kart Uitsluiting uit de race 

Agressieve houding t.o.v. wedstrijdleiding en/of 
andere teams 

Beslissing wedstrijdleiding 

Gevaarlijk maneuver 1 ronde straftijd 

Rijden zonder handschoenen Volledige passage door pit-zone (telt niet mee 
als officiële passage) 

Gewichten niet overplaatsen / opzettelijk 
gewichten lozen 

Uitsluiting van de race 

Op eigen kracht in tegengestelde richting rijden 
in de pitlane 

2 rondes straftijd 

Opzettelijk veroorzaken van ongevallen Uitsluiting van de race 

Te vroeg uit pit-zone vertrekken Tijdstraf op basis van het aantal seconden dat 
te vroeg vertrokken is 

Alle andere overtredingen Beslissing wedstrijdleiding 

 


