MESTERSKABS REGLEMENT 2018
”Junior ROK og Super ROK”
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1.00 ROK CUP DK:
ROK CUP DK klasserne repræsenteres af Vortex som også udpeger en i Danmark ansvarlig over for DASU og
øvrige offentlighed. I tekniske spørgsmål repræsenteres klassen af en teknisk ansvarlig som er udpeget af
Vortex. Navnene på den ansvarlige og teknisk ansvarlig meddeles til DASU hvert år inden den 1. februar.

2.00 Reglement:
Alle forhold i klassen som ikke er omtalt i dette regelsæt, reguleres af DASU reglement 1 og 6 samt
administrative cirkulære, datablade og bekendtgørelser. De i dette ”Mesterskabs reglement” bestemmelser kan
ikke ændres af andre reglementer, tillægsregler, slutinstruktioner eller andet, med mindre dette er aftalt skriftligt
mindst 14 dage før afholdelse af arrangementet.
3.00 Reklame:
Alle karts skal køre med reklame for de sponsorer der måtte være til klassen samt ROK logoer anvist af
promotoren.
Arrangøren/promotoren kan disponere over de 5 nederste cm. på alle nummerplader samt et område på 5x25
cm på hver sidekasse og på frontspoileren til reklame eller lignende.
Ønsker køreren ikke at køre med reklamerne kan dette alene ske ved betaling af et gebyr på kr. 1.000,4.00 Afvikling og beregning af ROK CUP DK:
Tillægsreglerne skal angive, at der er tale om en a fdeling af, Junior ROK og Super ROK.
Hver afdeling af ROK CUP DK afvikles som et separat løb og skal bestå af en tidtagning, indledende
kvalifikations heat, eventuelt prefinale samt en finale, hvor resultatet af finalen giver dagens endelige resultat,
vinderen af finalen er dagens vinder.
Startrækkefølgen til indledende kvalifikationsheat efter tidtagning, ved et deltagerantal på 34 eller der under
køres kun et indledende kvalifikationsheat, startrækkefølgen til præfinale efter resultat af indledende
kvalifikationsheat, ved pointlighed er resultatet af tidtagningen afgørende, startrækkefølgen til finalen efter
resultatet af præfinalen.
Junior Rok og Super Rok kan hvis det er nødvendigt afvikles sammen.

Hvis en afdeling bliver aflyst fordi arrangøren ikke finder det forsvarligt at køre på banen, eller af anden årsag
ikke er i stand til at afvikle løbet, udgår løbet af kalenderen og der vil ikke blive kørt erstatningsløb.
Der gives point til mesterskabsserien efter point bilag. Ved pointlighed er det flest 1. pladser, flest 2. pladser, flest
3. pladser o.s.v. der er afgørende.
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5.00 DASU mesterskab ROK:
Rok Danmark har ret til, at afvikle SM og DM i klasserne:
Junior ROK
Super ROK

Rok Danmark har valgt ikke at afvikle et DM i 2018.

6.00 Løbskalender og resultater:
Løbskalender, stillinger, resultater o.a. offentliggøres på ROK CUP DK`s hjemmeside www.rokcup.dk
7.00 Kvalifikation til ”ROK International final”
Kvalifikation til ”ROK International Final” baseres på resultatet af den danske ROK CUP. Det er kørernes eget
ansvar, at de opfylder de internationale regler for at deltage i løb i udlandet. Vinderen af den samlede serie er
direkte kvalificeret til ”ROK International Final” .man skal dog have deltaget i mindst 4 af de afviklede rok cup
Løb, dette gælder for alle klasserne. Vortex tildeler ikke længere wildkart, der er derimod åben for fri tilmelding
for øvrige kører der har deltaget i Rok serien i Danmark, tilmeldinger accepteres i den rækkefølge de indkommer.
Kører der ikke har deltaget i Rok serien kommer i 3 række.
8.00 Præmiering:
Ved hver afdeling af ROK CUP DK, gives der præmier til de bedst placerede i finale heatet minimum som
nedenstående:
1-2 deltagere gives 1.præmie
3-5 deltagere gives 1. + 2. præmie
6 eller flere deltagere gives 1.+ 2.+ 3. præmie
9.00 Samlet præmiering:
Efter afslutningen af sidst kørte afdeling afholder den arrangerende klub podium ceremoni for den samlede
placering i serien ROK CUP DK.
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