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Invitation til DASU Trophy Indoor Open Karting 2015  
Lørdag den 28. november 2015 

 
Løbet: 
Lørdag den  28.november 2015 
Åbent løb på indendørs bane med 6 forskellige vægtklasser hhv. 2 vægtklasser i små karter og 4 
vægtklasser i store karter. 
 

Bane: 
GoKarting.dk ApS, Søndre Ringvej 35 D, 2605 Brøndby 
http://www.gokarting.dk 
 

Arrangør: 
BGK (Børnenes GoKart Klub) - København. 

 

Løbssekretariat: 
BGK, c/o GoKarting.dk ApS, Søndre Ringvej 35 D, 2605 Brøndby 
Tlf.  31 144 155 
E-Mail: mail@gokarting.dk 

 
Deltagere: 
Alle fra alle DASU klubber med et gyldigt DASU grundlicens for 2015 og min fyldt 6 år og min 120 cm høj. 
 

Anmeldelse: 
SENEST den 20. November 2015 - skal være sket via DASU’s hjemmeside. 
http://www.dasu.dk//web/guest/loebskalender 
Ingen mulighed for efteranmeldelse. 
En klasse kan blive aflyst eller samkørt, hvis der er under 6 tilmeldte ved anmeldelsesfristens udløb.  
 

Startgebyr: 
Alle vægtklasser pr. deltager:  625 DKK. 
 

Reglement: 
Konkurrencen afvikles efter DASU’s reglement for afvikling af indendørs gokart arrangementer 2015, samt 
disse tillægsregler. 

 

Vægtklasser 
Små karter : Køreren skal være fyldt 6 år og min. 120 cm høj. 
Vægtklasse A = køreren vejer under 33 kg, incl. udstyr 
Vægtklasse B = Køreren vejer over 33 kg, incl. udstyr 
 
Store karter : Køreren skal være fyldt 10 år og min 140 cm høj.  
Vægtklasse C = Køreren vejer under 45 kg, incl. udstyr 
Vægtklasse D = Køreren vejer mellem 45,0 kg og 60 kg incl. udstyr 
Vægtklasse E = Køreren vejer mellem 60,1 kg og 75 kg incl. udstyr 
Vægtklasse F = Køreren vejer over 75,1 kg inc. udstyr.  
 
Klassen kan afvikles sammen som følger. Dog hver klasse præmieres særskilt. 
 
Klasse C+D kan afvikles sammen 
Klasse E+F kan afvikles sammen 
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Afvikling: 
Max. 10 kørere på banen i alle heats. 
Træning i alle klasser: 8 min.  
Træning kan afvikles i sammenlagte klasse jf. ovenstående klasse sammenlægning.   
Tidstagning i alle klasser 5 min. 
Tidstagning kan afvikles i sammenlagte klasser jf. ovenstående klasse sammenlægning. 
Opstilling til 1 heat efter tidtagningen 
Opstilling til 2. heat efter resultatet af 1. heat  
Finalen efter resultatet af 1.+2. heat. 
Kun de 10 bedst placeret pr. klasse kører finale, gælder også ved sammenlagte klasser   
Kun finalen er tællende til dagens resultat. 
 
Heatlængder: 
Alle vægtklasser 
1. eller 2. heat (Indledende heat) 8 omgange 
Finale   14 omgange 
 

Beregning: 
Efter Formel 1 pointskala (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 og 1).   
Resultatet af heat 1 afgør startopstillingen til heat 2. Resultatet af heat 1+2 afgør startopstillingen til Finale 
Ved points ligheden mellem 2 eller flere kørere, så er det resultatet af tidtagning, som afgør startopstillingen 
til finalen mellem de pågældende kørere. Kun finale er tællende til dagens resultat. 
 

Træning: 
Under træning anvendes gult blink i stedet for gult flag. 
 
Alle skal være velkommen til at træne på banen fra den 16. november 2015 til den 27. november 2015 for et 
træningsgebyr på 200 DKK pr. 30 minutters træning. De enkelte kørere booker selv tid til træning ved at 
kontakte løbssekretariatet. 
 

Særlige bestemmelser: 
Der trækkes lod om karterne inden træning. 
Den kart man har trukket, kører man i til træning samt heat 1 og 2. 
Der trækkes igen lod om karterne til finalen, efter heat 2 er kørt. 
Det er kun muligt at få en anden kart i træningen, og såfremt den trukket kart har en defekt.  
 
Løbsledelsen forbeholder sig ret til evt. at afvikle klasserne sammen ved mindre end 6 tilmeldte i en klasse: 
 
Heatlængder kan afkortes med 2 omgange grundet vejrlig eller andre force majeure årsager. 
Hvis blåt flag med rødt kryds anvendes, vil dette blive meddelt på førermødet. 
Ved advarsel for usportslig optræden samt tyvstart gives straf efter DASU reglement 6, § 60.402. 
 
Der bruges gule flashblink i stedet for gule flagposter under hele løbet. VIGTIG. Ved gule blink, skal karten 
bringes til fuldt stop og positionen skal holdes. Der må køres igen når gule blink slukker.  
Startmetode: Stillestående start i båse.  
Starten er gået, når lys skifter fra rød til grøn. 
 
Tyvstart giver 10 sekunders tidsstraf. 
 

Træning før løbet: 
Der vil være intervaltræning lørdag d. 28.november fra kl. 09.15 til kl. 10.45   
Licens- og Vægtkontrol fra kl. 08.15 til kl. 08.45  som skal gennemføres inden træning. 
Træningsgebyret lørdag d. 28. November, er inkl. i startgebyret. 
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Officials: 
Løbsleder  Khanh Phi Thai (OF 612) 
 
Løbslederass.  Lars Stig Stærkær (OF 613) 

Peter Lassen  (OF 612) 
 
Baneobservatører Claus Nygaard (OF 615) 

Mahmoud Abou El Chabab (OF 614) 
 
Pointberegning BGK 
 
 
Foreløbig tidsplan: Lørdag den 28. november 2015 
 

 
 

Præmieoverrækkelse: ca. 30 min. efter sidste heat  

 
Præmiering 

 
Alle klasser: De 3 bedste i hver vægtklasse. 

 
Endelig tidsplan udleveres på dagen. 
Officiel start på løbet er ved tidsplan begyndelse lørdag d. 28. November 2015. 

Banen åbner: Kl. 08.00 
Licens- & Vægtkontrol: Kl. 08.15 – kl. 08.45
Intervaltræning: Kl. 09.15 – kl. 10.15 
Førermøde: Kl. 10.30 
Tidtagning: Kl. 10.50 
Heatstart Kl. 11.30 
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