
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 
KART CUP NORD 

 

Kart Cup Nord 2021 ( KCN 2021 ). Løbsserie der i samarbejde med Rotax Danmark afvikles over et antal 

afdelinger fordelt på banerne – Midtjysk Karting Bane ( Midtjysk Karting Klub ), Løvel Go Kart Bane ( Viborg 

Motor Klub ), Thy Karting Center ( Thy Motor Sport Karting ), Tom K Karting Arena ( Motorsport Nordjylland ). 

  

SEKRETARIAT MKK, Virkelyst 12, Gjellerup, 7400 Herning. Tlf.  97 116811. Mail: hans@hlkartracing.dk. 

  

ARRANGEMENT Løbene afvikles som DASU åbne konkurrencer.  

  

REGLEMENT Efter DASU´s reglement 6 – 2021. Nærværende reglement for Kart Cup Nord 2021. Rotax reglementer 2021. 

Reglementer: www.dasu.dk  -  www.drmc.dk.  

  

DELTAGERE Kører med kartlicens i MNJ – VMK – TMSK – DMKA – og MKK kan opnå point i Kart Cup Nord 2021. 

  

KLASSER 

 

Rotax Micro – Rotax Mini – Rotax Junior – Rotax Senior m. førergrupper – Rotax DD2 m. førergrupper - KZ2.  

ARRANGØR 

Løbsfordeling 

 

  

 
 

 MKK TMSK MNJ VMK TMSK MNJ VMK MKK 

         

Dato 27 / 4 17 / 04 22 / 5 03 / 7 31/07 27/08 18 / 09 16 / 10 

         

Rotax Micro X X X X X X X X 

Rotax Mini X X X X X X X X 

Rotax Junior X X X X X X X X 

Rotax Senior m. førergr. X X X X X X X X 

DD2 m. førergr. X X X X X X X X 

KZ2  X   X    

 

TILMELDING Tilmelding ifølge tillægsregler. Sidste rettidige tilmelding med hensyn til pokalantal: søndag før løbet kl. 21. Hvis 

det angives i tillægsreglerne foretages tilmelding til alle klasser på www.drmc.dk. Anmeldelse til Rotax klasser 

foretages altid på www.drmc.dk. 

 

  

STARTGEBYR Rotax Micro / Rotax Mini: Kr. 500. Andre klasser / førergrupper KR. 600.  

  

AFVIKLING Løbene afvikles i henhold til de respektive klubbers tillægsregler, dog skal afviklingen indeholde: mindst 2 (der 

anbefales tre ) træninger pr. klasse, tidtagning – indledende heat – pre- finale og Finale. Finalen er løbets resultat. 

Tidtagning og de tre heats er pointgivende til Kart Cup Nord 2021.  Startrækkefølge i det indledende heat efter 

tidtagningen – pre- finalen efter det indledende heat og finalen efter pre- finalen.  

I de tilfælde, hvor antal startende i en klasse overstiger det tilladte antal karts på banen, køres der to kvalifikations- 

heat. Klassen deles eftertidtagningen. Nr. 1 ved tidtagning i kvalifikationsheat 1 og nr. 2 ved tidtagningen i 

kvalifikationsheat 2 og så fremdeles. Det maksimale antal kører fra hver heat, der derved giver det tilladte antal 

kører til banen, går direkte til det indledende heat. De kører der ikke kvalificerer til det indledende heat tildeles 

placering og point efter resultatlisten. Ved pointlighed efter kvalifikationsheat er tidtagningen afgørende for 

placeringen. 

 

http://www.dasu.dk/
http://www.drmc.dk/
http://www.drmc.dk/
http://www.drmc.dk/


 

 

BEREGNING Beregning af den enkelte afdeling – Kart Cup Nord 2021. 

Tidtagning. Indledende heat ( heat 1 ) – startopstilling efter tidtagning. Pre- finale ( heat 2 ) – startopstilling efter 

resultatet af indledende heat. Finale ( heat 3) - startopstilling efter resultatet af pre- finalen. Finalen er dagens 

resultat. 

 

Beregning af den enkelte afdelings samlede resultatlister for Rotax førergrupper: 

Eksempel for Rotax Senior: – bedste Senior Master og Senior XL på resultatlisten er vinder af respektive 

førergrupper – etc. Førergrupper er også deltager i den samlede præmiering. Samme er gældende for Rotax DD2 / 

førergrupper. 

  

BEREGNING  Beregning af det samlede mesterskab – Kart Cup Nord 2020. 

Point – hvert tællende resultat beregnes med – 1. plads = 100 point  -  2. plads = 97 point  -  3. plads = 94 point  -  4. 

plads = 91 – 5. plads = 89 – 6. plads = 87 – 7. plads = 85 – 8 . plads = 83 – 9. plads = 81 – 10. plads = 80 – 11. 

plads = 79 - osv. 

Resultat af tidtagning og tre heatresultater = 4 resultater er tællende pr. afdeling til det samlede mesterskab. 

 

Køres der 8 afdelinger, er der 32 resultater, hvoraf de 25 bedste er tællende til det samlede resultat. 

Køres der 7 afdelinger, er der 28 resultater, hvoraf de 21 bedste er tællende til det samlede resultat. 

Køres der 6 afdelinger, er der 24 resultater, hvoraf de 18 bedste er tællende til det samlede resultat. 

Køres der 5 afdelinger, er der 20 resultater, hvoraf de 18 bedste er tællende til det samlede resultat. 

Køres der 4 afdelinger, er der 16 resultater, hvoraf de 13 bedste er tællende til det samlede resultat. 

Køres der 3 afdelinger, er der 12 resultater, hvoraf de 12 bedste er tællende til det samlede resultat. 

Køres der 2 afdelinger, er der   8 resultater, hvoraf de    8 bedste er tællende til det samlede resultat. 

Køres der 1 afdelinger, er der   4 resultater, hvoraf de    4 bedste er tællende til det samlede resultat. 

 

 

Vinderen er den kører, der har opnået flest point. Ved pointlighed er sidst kørte heat afgørende for placeringen. Ved 

deltagelse af kører fra andre klubber end MNJ – VMK – TMSK – DMK og MKK fjernes disse kører fra 

resultatlisterne før tildelingen af mesterskabspoints. Kører bag disse tomme pladser på resultatlisten rykkes frem. 

 

 

Beregning af samlede resultatlister for Rotax førergrupper: 

Vinder af den samlede stilling i Senior Master er den første Master kører på den samlede resultatliste for Rotax 

Senior. Vinder af den samlede stilling i Senior XL er den første XL kører på den samlede resultatliste for Rotax 

Senior.  

Gældende for Rotax DD2 Master / XL: Master / XL  placeringer overføres direkte fra DD2 resultatlisten til særskilt 

Master / XL pointliste. Første Master eller XL tildeles 100 point og så fremdeles.  

Vinder af DD2 Master er den første på denne liste. Vinder af DD2 XL er den første på denne liste. 

  

 

  

PRÆMIERING 

Pr. afdeling 

Ifølge tillægsreglerne til den enkelte afdeling – eller til de tre første i hver klasse – såfremt der ved 

tilmeldingsfristens udløb er tilmeldt ( rettidig tilmeldt iflg. tillægsregler ) 3 kører i den pågældende klasse. Gælder 

også førergrupper. Til Rotax Micro er der præmier til alle. 

 

  

PRÆMIERING 

Samlede mesterskab 

Mesterskabet – Kart Cup Nord 2021 - er gældende, såfremt der er mindst 8 deltager i klassen, i den samlede 

pointstilling. Gælder også for Rotax førergrupperne. Pokalerne til det samlede mesterskab – KCN 2021 uddeles ved 

sidste afdeling klassen kører ( Rotax klasser undtaget ). Arrangør af denne sidste afdeling står for indkøb og 

uddeling af pokaler ( undtaget Rotax klasserne ). Pokaler til de samlede stillinger i Rotax klasserne samt 

førergrupper uddeles ved Rotax Grande Party 2021. Her står Rotax Danmark for indkøb af pokaler. 

Til det samlede mesterskab – Kart Cup Nord 2021: præmier til de tre første i alle klasser / førergrupper, hvis der er 

mindst 8 kører på den samlede resultatliste for klassen / førergruppen. Ved mindst 12 kører, er der pokaler til de fire 

første. Ved mindst 15 kører, er der pokaler til de fem første. Til Rotax klasserne kan antallet af pokaler opgraderes 

til fem. 

Fra den enkelte afdeling, skal hver klub betale 30,-- Kr. pr. deltager til den samlede præmiering af Kart Cup Nord. 

Gældende for de klasser / førergrupper, hvor der afvikles KCN 2021. 

  

SÆRLIGE BE-

STEMMELSER 

En klub kan aflyse en klasse, hvis der ved tilmeldingsfristen udløb ikke er tilmeldt mindst 6 kører. En eventuel 

aflysning skal fremgå af den arrangerende klubs hjemmeside / facebookside – senest torsdagen før løbet. I dette 

tilfælde er det ikke muligt at eftertilmelde.  

 

 

 

MKK / TMSK / MNJ / VMK. 

 

 

 

 


