DASU UNGDOMSCUP
I KARTING 2022
Ungdomscuppen 2022 er defineret i et samarbejde mellem KU og klubberne som et tilbud til de yngste
klasser i dansk karting.
I 2022 er det udarbejdet af KU, LUG SAK og SKK
Der er taget udgangspunkt i et Academy/forberedelses arrangement for ungdommen, 2 eksisterende
arrangementer plus et afsluttende weekendarrangement.
Academy afvikles som et forberedende kursus, træning og et træningsløb
1. afdeling afvikles via 2 løb. Et i øst og et i vest som endagsløb.
2. afdeling foregår samlet over en weekend med træningsstart lørdag formiddag og finaler søndag
eftermiddag.

1. GENERELLE BESTEMMELSER
1.1 Klasser og afdelinger
1.1.1
Afviklings klasser
Micro 60
Mini 60
Rotax Micro
Rotax Mini
DASU Junior

Academy LUG
19-20 marts
Lørdag & søndag
Lørdag & søndag
Lørdag & søndag
Lørdag & søndag
Lørdag & søndag

1. afd. øst SAK
7-8 maj
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag

1 afd. Vest GKK
28-29 maj
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag

2 afd. Samlet SKK
2-3 juli
Lørdag & søndag
Lørdag & søndag
Lørdag & søndag
Lørdag & søndag
Lørdag & søndag

1.1.2 Dæk:
Micro 60, Mini 60 og DASU junior jf. Reglement 6, 2022
Rotax Klasser jf. Rotax reglementer 2022
1.1.3 Vægtgrænser:
Micro 60, Mini 60 og DASU junior i henhold til reglement 6, 2022
Rotax Klasser jf. Rotax reglementer 2022
1.1.4 Der skal køres med samme startnummer i alle afdelinger.

1.2 Løb, klubber og baner
Academy: LUG, Københavns Gokartbane, Kraftværksvej 10, 2300 København S.
1. afd. Øst: SAK, Barmosen Gokart Center, Mosegårdsvej 20b, 4760 Vordingborg
1. afd. Vest: GGK, Grindsted gokart klub, Vesterhedevej 7, 7200 Grindsted
2. afd. Samlet: SKK, Søndersø Karting klub, Ejbyvej 94, 5471 Søndersø

1.3 Anmeldelse
1.3.1 Ved færre en 8 rettidigt anmeldte deltagere tages der stilling til om klasser afvikles. Academy undtaget.
1.3.2 Anmeldelser, der modtages efter anmeldelsesfristens udløb, kan kun garanteres deltagelse såfremt, der
er plads i den pågældende klasse (jf. banens max tilladte deltagerantal), og tilmeldes i den rækkefølge
anmeldelserne modtages af arrangerende klub.
1.3.3 Anmeldelse skal ske via DASU.dk indtil anmeldelsesfristens udløb, som er mandag forud for
løbsweekenden. Derefter direkte til arrangøren (dog jf. 1.3.2).
1.3.4 Anmeldelsesgebyr for alle løbsklasser:
Academy – opstarts weekend arrangement
1. Afdeling som for deltagelse i henholdsvis ”JydeCup” og ved ”SM”
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2. afdeling - Weekend arrangement kr. 900,- Efteranmeldelse efter anmeldelsesfrist Kr. 1100,- betales
til arrangøren ved licenskontrol. Sidste frist for efteranmeldelse er ved afslutning af licenskontrol.

1.4 Deltagere
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

Alle afdelinger afvikles som åbne løb uden offentlig adgang.
Der kan opnås point i både afdeling Øst og Vest
Alle opnår point ved 2. afdeling - weekend arrangement
Der opdeles i førergrupper således at:
Kørere som i 2021 har deltaget i DSK, DRMC eller DASU DM bliver kategoriseret generelt.
Kørere som ikke har deltaget den gældende klasse i ovenstående 3 serie i 2021 er ”Rookie” kører, det
betyder at en kører som starter i ny klasse altid er ”Rookie”

2. AFVIKLING
2.1 Academy - weekends arrangement
2.1.1 Træningsmuligheder på banen med instruktør
2.1.2 Undervisning med udgangspunkt i udstyr og tekniske reglementer
2.1.3 Træningsløb, det præcise program offentliggøres senere.

2.2 1. Afdeling - en dags arrangement
2.2.1 Øst / Vest - følger afviklingsformen fra henholdsvis SM og JydeCup

2.3 2. Afdeling - weekends arrangement
2.3.1 Lørdag er der mindst 4 træningsmuligheder pr. klasse. Bemærk Der er ingen træning fredag.
2.3.2 Hvis man er tilmeldt en afdeling skal man have deltaget i tidtagningen for at komme på resultatlisten.
Har køreren ikke fået registreret en tid, skal dette omgående meddeles til vægtkontrollen for at kunne
stille til start i første heat og for at være på resultatlisten.
2.3.3 Der kan anvendes blåt flag med rødt kryds i alle finaler.
2.3.4 Advarsel og tyvstart kan give 3 eller 10 strafsekunder.
2.3.5 Sidste heat er tællende til dagens resultat.
2.3.6 Udløst nosecone giver 5 strafsekunder. Rotax klasser undtaget.

2.4 Heatlængder
Heat og prefinale
8 min + sidste omgang

Finale
10 min + sidste omgang

2.4.1 Der køres tidtagning, 2x indledende heat, Prefinale og Finale pr. klasse.
2.4.2 Startopstilling til 1. + 2. heat efter resultat af tidtagning.
2.4.3 Startopstilling til Prefinale efter resultat af samlet antal point for 1. og 2. Heat. Ved pointlighed
prioriteres køreren med bedste placering i 2. heat.
2.4.4 Startopstilling til Finale efter resultat af Prefinale

3.

Ungdomscup

3.1 Beregning
3.1.1 Der gives point for 4 resultater - startplacering 1. heat, resultat 1.+2. heat, Prefinale resultat og Finale
resultat.
Det er muligt at score i alt 400 point til en afdeling.
Herefter tildeles der point til UngdomsCup efter følgende skala:
1. plads 100 point minus resultat af Tidstagning, 1+2 Heat, Prefinale eller Finales pointtal
2. plads 100 point minus resultat af Tidstagning, 1+2 Heat, Prefinale eller Finales pointtal
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3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.1.5

3. plads 100 point minus resultat af Tidstagning, 1+2 Heat, Prefinale eller Finales pointtal
4. plads 100 point minus resultat af Tidstagning, 1+2 Heat, Prefinale eller Finales pointtal
Eksempel – resultat efter tidstagning:
P1 100 minus 0 = 100 point / P2 100 minus 2 = 98 point / P3 100 minus 3 =97 point osv.
Bemærk for afdelinger Øst & Vest starter point ved 50 - P1 50 minus 0 = 50 point / P2 50 minus 2 = 48 point
UngdomsCup Pointlistefører er Peter Thornemann, LUG. smkarting@pt-data.dk
Point optjent i en klasse kan ikke følge med, hvis en kører skifter klasse.
Den arrangerende klub skal uploade resultatlisterne på www.speedhive.mylaps.com
Den arrangerende klub skal, senest 10 dage efter arrangementet, sende Backup af Orbit til UngdomsCup
listefører. Den enkelte deltagers kørernummer, id‐nummer og stamklub skal fremgå af de fremsendte
resultatlister.
De samlede resultatlister offentliggøres på www.DASU.dk.

3.2 Tællende resultater - Individuelt
3.2.1 I afdeling Øst og Vest er der i alt 2x startplacering til heat, 2x resultater efter indledende heat og 2x prefinaler
og 2x finaler; i alt 8 resultater, de 4 bedste resultater af afdeling Øst og Vest tages med til finalen i Søndersø.
3.2.2 Weekend arrangement i Søndersø er der 1x startplacering til heat, 1x resultater efter indledende heat og 1x
prefinaler og 1x finaler.
3.2.3 4 resultater fra Øst og Vest + 4 resultater fra weekends arrangement, i alt 8 udgør kørermesterskabet.

3.3 Præmiering
3.3.1 Den arrangerende klub indkøber alle præmier.
3.3.2 Der er præmier til de 3 bedste deltagere samlet + til de 3 bedst placerede ”Rookies” i alle klasser
3.3.3 Alle kørere kan vinde det samlede arrangement uanset kategori.

LUG, SAK, SKK og GGK
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