
TIMING VAN DE 12 UUR 

 

 
   

8u30 :  - Ontvangst van de coureurs 

  - Administratie ; uitbetaling van het saldo 

  - Verloting van de karts voor alle vrije trainingen/kwalificatie en de eerste stint 

9u45 :  Briefing 

10u :  Start van de vrije trainingen 

11u :   Einde van de vrije trainingen 

11u05 : Start van de kwalificatie 

11u45 : Dummy grid naar gelang kwalificatie 

11u55 : Start voor 2 opwarmrondes 

12u :  Start van de race 

00u00 : Einde van de race 

00u30 : Bekendmaking van de uitslagen 

 

 

!!! EEN TEAM DIE HET TOTALE SALDO VAN DE 12 UUR NIET 

HEEFT UITBETAALD, ZAL NIET MOGEN RACEN 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALLE PRIVE TUSSENDOORTJES (DRANKEN EN VOEDSEL) ZIJN 

BINNEN HET KARTCENTER VERBODEN 

BEDANKT VOOR UW BEGRIP 
 

 

 

 

 

 

 

Iedere team moet uit tenminste 3 coureurs bestaan. 

 

 

 

 

 

 



VERLOTING 

 

 
De verloting vindt plaats aan de ontvangsttafel bij de inschrijving en de uitbetaling van het 

saldo. 

Tot 5 minuten voor het begin van de vrije trainingen, is het verboden voor niet-geautoriseerde 

mensen om bij de karten te staan die op de baan geparkeerd zullen zijn. De baan wordt als 

parc ferme beschouwd. 

Indien een coureur of een teamlid daar wordt betrapt, zal zijn team automatisch van bedrog 

beschuldigd worden met alle gevolgen van dien. (zie penalty tabelletje) 

 

 

BRIEFING 

 

 
Bij de briefing is de aanwezigheid van de teamleider of tenminste zijn vertegenwoordiger 

verplicht, behoudens door de raceleiding goedgekeurde uitzonderingen. De aanwezigheid zal 

gecontroleerd worden. 

 

1. REGELING VAN DE WEDSTRIJD 

 

1.1  Alle deelnemende coureurs moeten een afstand van verhaal tekenen voor het 

deelnemen aan de wedstrijd. Een coureur die het formulier niet heeft getekend, mag aan de 

12-uur niet deelnemen. 

 

1.2 Een coureur mag enkel voor eenzelfde team rijden. 

 

                                                            

2. GEWICHT 

 
2.1 Iedere coureur moet minimaal 85 kg wegen en/of met een volgeladen gewichtsbak (30kg) 

rijden. 300 kg ballast zijn bij HDKART beschikbaar. 

 

2.2 Iedere coureur kan op ieder moment van de wedstrijd gecontroleerd worden om zijn 

gewicht te meten. De controle zal aan de baan uitgang/pits ingang plaatsvinden en niet 

wanneer een coureur de baan opgaat, of bij de kartwisseling – bijtanken !!! bij de 

dehydratatie. 

 Er kunnen meerdere dergelijke controles van dit soort zijn in de loop van de 12 uur. Een 

1-minuut pitstop zal aan alle teams toegepast worden.  

 

2.3 Nultolerantie zal prevaleren. Bijvoorbeeld : 84,950 kg leidt tot 1-minuut penalty (zie 

penalty tabelletje)        

 

2.4 De ballast zal vanzelfsprekend ook bij de vrije training en geklokte kwalificatie verplicht 

zijn en zal gecontroleerd kunnen worden. 

 

2.5 Alle teams zullen bij de geklokte kwalificatie gecontroleerd worden. Indien een coureur te 

licht is, 

zal zijn team de 12-uur van de laatste positie op de grid starten. 



2.6 Bovendien wordt er verplicht om 3 uur met 95 kilo te rijden. 

Stints van minimaal 1 uur zijn verplicht. 

Wanneer een team besluit om een 95 kg stint te doen, moet een vertegenwoordiger van deze 

team dit bij de raceleiding communiceren zodat ze de looptijd van de stint kunnen noteren. 

De coureur die met 95 kg rijdt, zal een onderscheidingsteken moeten dragen. Op deze manier 

kunnen de andere piloten die met 85 kg rijden hem onderscheiden. 

Er wordt verboden met 95 kg aan de start te rijden en bij de laatste uur van de race. 

 

 

3. VRIJE TRAININGEN 

 
3.1 Tijdens de hele uurlange vrije training mogen alle teams mogen een vrije strategie 

hanteren in verband met de wisseling van coureurs. Alle pits ingangen moeten langzaam 

gebeuren om ongelukken te vermijden!!! Eén volle minuut penalty zal toegepast worden als 

iemand de pits te snel inrijdt. 

 

 

4. KWALIFICATIE 

 
4.1 Een kart zal door HDKart opgewarmd worden tijdens het laatste kwartiertje van de vrije 

trainingen. Deze kart zal door alle teams voor de kwalificatie gebruikt worden.  

 

4.2 De kwalificatie zal vlak na de vrije trainingen beginnen in chronologische volgorde van de 

nummers. 

 

4.3 De daarvoor bestemde kart komt nooit in de pits terug. De start en het einde van de 

kwalificatierondes zullen op de baan langs de pits plaatsvinden. 

 

4.4 Iedere team zal een coureur kiezen voor de kwalificatie. Deze coureur zal vlak na de vrije   

trainingen bereid staan om geen tijd te verliezen tussen de vrije trainingen en de 

kwalificatie. 

 

4.5 Er zal een opwarmronde en een geklonkte ronde zijn. De geklonkte ronde zal voor de 

startgrid tellen. Indien een coureur een extra ronde tijdens de kwalificatie rijdt, zal zijn eerste 

ronde uiteraard tellen voor de startgrid. 

 

4.6 Na de geklonkte ronde zal de coureur langs de pits op de baan stoppen. 

 

                                                                                                                                     

5. START 

 
De start zal gedurende twee volle rondes achter de pace kart plaatsvinden om de banden op te 
warmen. 

De race zal starten bij net zwaaien van de Belgische vlag aan de startlijn. 

Gedurende deze rondes is er uiteraard inhaalverbod. Indien een coureur zijn positie niet kan 

houden om één of andere reden (spinnen, uit de baan vliegen, enz.) gedurende deze rondes, 

moet hij alle andere karts laten voorbijgaan en van de laatste positie starten. 

 

 



6. BIJTANKEN / KARTWISSELING 

 
6.1 . Bijtanken zal om de twee uur georganiseerd worden. 

 

6.2 . De oproepvolgorde voor het bijtanken zal op de volgende manier gebeuren: de kart 

met nummer 1 zal als eerste opgeroepen worden en zal de baan terug met een op voorhand 

opgewarmde kart. De oproepvolgorde zal in chronologische volgorde gebeuren (van het 

kleinste tot het grootste nummer). Er zal een wachttijd van één geklokte minuut zijn voor alle 

teams (buzzer dan aftelling op het scherm) 

  

6.3 . Het heeft geen zin om als "Fangio" de pits in te rijden want de chronometer zal 

starten nadat u op de buzzer heeft gedrukt die binnen de vertragingszone zal staan 

 

6.4 . Een kartwisseling zal ook georganiseerd worden. De frequentie hiervan zal 

rechtstreeks van het aantal ingeschreven karten afhangen. 

Bijvoorbeeld: 15 ingeschreven karten betekent dat er 15 bijtank stoppen zijn , kartwisseling 

inbegrepen (12 uur = 720 minuten: 15 = één stop iedere 48 min) 

Dit zorgt ervoor dat iedere team op voet van gelijkheid dezelfde tijd met alle karts zal rijden. 

 

6.5 . Als het nummer van uw kart aan u getoond wordt, moet u direct de pits in om de tijd 

van bijtank/kartwisseling zoveel mogelijk te verkorten. 

 

6.6 . Het is verboden om van coureur te wisselen bij het bijtanken/kartwisseling. 

De coureur die voor bijtanken/wisseling opgeroepen wordt, is verplicht deze zone te verlaten 

en minimaal één ronde te rijden om van coureur te mogen wisselen. 

 

 

7. STINTS 

 
Het aantal stints per coureur en wanneer ze gebeuren, wordt aan het oordeel van de teams 

overgelaten. Dat betekent dat de strategie van iedere team helemaal vrij is, behalve voor het 

bijtanken en/of de kartwisseling. 

 

 

8. PECH, TECHNISCH PROBLEEM OF ONGELUK 

 
8.1  Voor het geval dat uw kart op de baan gestopt is, til eens uw arm op om te melden dat 

u een probleem heeft. Wacht dan op de "takelwagen". U mag niet door een concurrent geduwd 

worden. Anders worden de geduwde en de duwende allebei gestraft. (wordt als bedrog 

beschouwd) 

 

8.2  De raceleiding zal u een vervangkart ter beschikking stellen tijdens de reparatie van 

uw kart. 

 

8.3  In ieder geval komt de gerepareerde kart terug aan de positie die hij moest hebben bij 

het volgende bijtanken/kartwisseling. 

 



8.4  Als het uit onderzoek van de kart door de monteur blijkt dat een coureur van kart 

enkel om prestatie en niet-technische redenen heeft gewisseld, is hij verplicht zijn kart terug te 

nemen. Dit wordt vanzelfsprekend als bedrog beschouwd. 

 

8.5  Een coureur die doet alsof hij een pech heeft of een pech opzettelijk veroorzaakt, zal 

moeten wachten op de reparatie van de kart. Dit wordt vanzelfsprekend als bedrog 

beschouwd. 

 

 

ER WORDT GEEN ALCOHOL AAN DEELNEMERS 

AANGEBODEN GEDURENDE DE GEHELE WEDSTRIJD 

 
9. PENALTY TABELLETJE 

 
9.1 Onder de pace kart voor de start inhalen: pitstop en 3 minuten penalty 

 

9.2 Onder gele vlag en/of zwaailichten inhalen: 1 minuut penalty 

 

9.3 Als een coureur te licht wordt gecontroleerd tijdens de kwalificatie: 12 uur van de laatste 

positie starten 

 

9.4 Als een coureur te licht wordt gecontroleerd tijdens de race: 1 minuut per begonnen 

ontbrekende kilo 

 

9.5 De pits te snel inrijden: 1 minuut 

 

9.6 Voor iedere coureur of teamlid beschuldigd van bedrog van welke aard ook: 

     eerste keer: 5 minuten 

     tweede keer: 10 minuten 

     derde keer: 15 minuten 

     vierde keer: DISKWALIFICATIE 

 

9.7 Voor anti-sportief gedrag van een coureur of teamlid: 

     eerste keer: waarschuwende zwart/witte vlag 

     tweede keer: 1 minuut 

     derde keer: 5 minuten 

     na 3 keer: aan het oordeel van de raceleiding naargelang 

     van de ernst van de feiten  

 

9.8 Voor een "AGRESSIEVE" coureur of teamlid: 

    zwarte vlag, pitstop voor uitleg en 15 minuten penalty 

    tweede keer: de coureur en/of team wordt gediskwalificeerd 

 

9.9 Bij andere inbreuk op de regeling:  eerste keer: 1 minuut 

      tweede keer: 2 minuten 

      derde keer: 3 minuten enz. 

Alle beslissingen van de raceleiding zijn onherroepelijk.      

 



9.10 Als een rijdende coureur een beslissing van de raceleiding niet wil gehoorzamen, dit kan 

helaas tot de diskwalificatie van de team leiden. 

 

 

!!!!! DE RACELEIDING BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM EEN 

COUREUR OF EEN TEAM UIT TE SLUITEN OF WEIGEREN IN TE 

SCHRIJVEN DIE GEEN RESPECT HEEFT VOOR DE 

BAANCOMMISSARISSEN, DE MONTEURS, ANDERE COUREURS OF 

IEMAND DIE VOOR HET GOEDE VERLOOP VAN DE 12-UUR 

WERKT. 

DE BEDOELING HIERVAN IS EEN HARTELIJKE SFEER EN FAIR-

PLAY TE HOUDEN WANT WE ZIJN ALLEMAAL HIER IN HDKART 

OM EEN LEUKE TIJD TE HEBBEN EN ONS TE AMUSEREN. 

 

EEN DRONKEN COUREUR ZAL NIET MOGEN RIJDEN TOTDAT HIJ 

WEER IN STAAT IS OM TE RIJDEN. 

 

DE TEAMLEIDER IS HET ENIGE GESPREKSPARTNER MET DE 

LEIDING, BEHALVE ALS HIJ/ZIJ AAN HET RIJDEN IS. IN DIT 

GEVAL ZAL ZIJN VERVANGER OVERNEMEN. 

 
   


