
SJÆLLANDSMESTERSKABET I KARTING 2018
FOR KØRERE OG KLUBHOLD

NOTE NOTE NOTE NOTE NOTE NOTE NOTE NOTE

REVIDERET UDGAVE MED NYE VÆGTGRÆNSER, SE SKEMA ÆNDRINGER MED RØDT

De 5 afdelinger af Sjællandsmesterskabet afvikles af 5 banedrivende klubber øst for Storebælt, og er kun 
mulig via en stor frivillig indsats fra de involverede i klubberne.
Drivkraften er glæden ved at arrangere og afvikle et godt arrangement, med glade gokart-interesserede 
børn og voksne, og give dem de bedste muligheder for kamp til stregen.
Mød de frivillige med et smil på læben og hjælp med at give arrangementet den kredit det fortjener. Giv 
også gerne selv en hånd med, hvor det er muligt.
Husk,  at vise respekt for hinanden når der køres ræs – og helt ind i ryttergården.

SERIEANSVARLIG FOR SM: Bjørn Wichmand, LUG

1. GENERELLE BESTEMMELSER 

1.1 Klasser og afdelinger 

SM 1
KGKK

7.+ 8. april

SM 2
LUG

5.+ 6. maj

SM 3
SAK

9.+ 10. juni

SM 4
ASKH

25.+ 26. august

SM 5
TBA
TBA

Cadett Mini Lørdag Lørdag Lørdag Lørdag Lørdag

Cadett Juniorr Lørdag Lørdag Lørdag Lørdag Lørdag

DASU Juniorr Lørdag Lørdag Lørdag Lørdag Lørdag

DASU Seniorr (+XL) Lørdag Lørdag Lørdag Lørdag Lørdag

DASU KZ (+XL) Lørdag Lørdag Lørdag Lørdag Lørdag

Der afvikles løb forr andre klasser orm søndagen ved alle afdelinger.

Søndagen afvikles jævnfør tllægsregler fra de enkelte klubber.

1.1.1 Klasserne DASU Juniorr, org DASU Seniorr + XL køres jf. 67.108. 

Samlet præmiering i henhorld tl SM regl. 6.2.

1.1.2 Dæk jf. 67.201 org 67.202. Alle dæk skal være stregkordemærket, org registreres ved tdtagning. 

1.1.4 Vægtgrænser i henhorld tl reglement 6 punkt 67.108, idet der er ændret i SM vægtgrænser Jf. 

nedenstående i rødt org kursiv pr. 31/5-2018. Der ændres ikke mere i 2018.

Klasse Mortorr Vægt Vægt i 
XL/OB 

DASU Juniorr OK Juniorr, KF Juniorr 150 kg. - 

DASU Juniorr X30 Juniorr, Rork Juniorr 140 kg. - 

DASU Seniorr org Old Borys OK, Rork DVS, KF, Rork GP, Superrork 165 kg. 180 kg. 

DASU Seniorr org Old Borys Futura, X30 Seniorr, øvrige 155 kg. 170 kg. 

DASU KZ2 org Old Borys KZ (M15, M18, M21, M24) 180 kg. 190 kg. 

DASU KZ2 org Old Borys X30 Shifter, Rork Shifter 175 kg. 185 kg. 

1.1.5 Vægtgrænser bliver efter hvert løb evalueret i samarbejde mellem Serie ansvarlig org KU org kan tlpasses 

inden næste løb. Evt. tlpasninger  ndes på www.DASU.dk
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1.1.6 Forr alle deltagende klasser skal der, under deltagernummer på rat kåben, tydeligt angives den, efter 

dette reglement tlladte minimumsvægt, forr den pågældende kart. 

1.1.7 Der skal køres med samme startnummer i alle afdelinger. Nummerplade- org nummerfarver i henhorld tl 

reglement forr de enkelte underklasser. 

1.2 Løb, klubber og baner 
1. afd.: KGKK, Korrsør Gorkart Bane

2. afd.: LUG, Københavns Gorkart Bane

3. afd.: SAK, Barmorsen Gorkart Center

4. afd.: ASKH, Rorskilde Racing Center

5. afd.: Ikke besluttet

1.3 Anmeldelse 
1.3.1 Alle klasser afvikles ved minimum 6 retdigt anmeldte deltagere

1.3.2 Anmeldelser, der mordtages efter anmeldelsesfristens udløb, kan kun garanteres deltagelse såfremt, der 

er plads i den pågældende klasse (jf. banens max tlladte deltagerantal), org tlmeldes i den rækkefølge 

anmeldelserne mordtages af arrangerende klub.

1.3.3 Anmeldelse skal ske via DASU indtl anmeldelsesfristens udløb, sorm er søndag forrud forr løbsweekenden.

Derefter direkte tl arrangøren (dorg jf. 1.3.2).

1.3.4 Anmeldelsesgebyr forr alle løbsklasser: Kr. 900,-. Ved retdig anmeldelse via DASU’s hjemmeside 

nedsættes beløbet tl kr. 700,- der indbetales tl DASU ved anmeldelse. Ved tlmelding tl hele serien 

betales kr. 600 pr. afdeling forrud forr tlmeldingsfristen tl SM 1. 

1.3.5 Ved efteranmeldelse betales hele anmeldelsesgebyret tl arrangøren ved licenskorntrorl.

1.3.6 Pris org kørselsmængde forr Miniput fremgår af løbets tllægsregler.

1.4 Deltagere 
1.4.1 Alle afdelinger afvikles sorm åbne løb med orfentlig adgang. 

1.4.2 Kun kørere med kartnglicens i en klub i Opstllingskreds Øst kan orpnå porint tællende tl 

Sjællandsmesterskabet. 

1.5 Klubhold (nyt i 2018)
1.5.1 Klubhorld kan tlmelde sig tl SM Porintlistefører på smkartngg@pt-data.dk, ved at orplyse horldnavn org alle 

deltagere, senest inden tdtagning tl 1. afdeling. Ved senere tlmelding orptjenes porint forr de afdelinger 

sorm  nder sted efter tlmeldingsdatoren.

1.5.2 Hvert horlds navn skal starte med klubbens navn org efterfølgende horldnavn (f.eks. ”LUG Hjulspind”)

1.5.3 Et klubhorld består af 4 kørere fra samme klub (uanset deltagerklasse) org en horldleder (ikke kører). 

 Der må gennem sæsornen udskiftes 1 kører pr. horld. 

 En kører kan kun deltage på ét klubhorld.

 En kører kan skifte klasse i løbet af en sæsorn.

1.5.4 Kun klubber hjemmehørende i Opstllingskreds Øst kan stlle med klubhorld i klubhorldsmesterskabet.

2. AFVIKLING

2.1 Generelt

2.1.1 Hvis man er tlmeldt en afdeling skal man have deltaget i tdtagningen. Har køreren ikke fået registreret 

en td, skal dette ormgående meddeles tl vægtkorntrorllen forr at kunne stlle tl start i første heat org forr at 

være på resultatlisten.

2.1.2 Ved hvert arrangement skal der være mindst 2 træningsmuligheder pr. klasse. 
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2.1.3 Der kan anvendes blåt fag med rødt kryds i alle  naler, dorg ikke ved samkøring af fere klasser.

2.1.4 Advarsel org tyvstart kan give 3 eller 10 strafsekunder.

2.1.5 Sidste heat er tællende tl dagens resultat.

2.2 Heatlængder
6-10 deltagere Over 10 deltagere

8 min + sidste ormgang 10 min + sidste ormgang

2.2.1 Der køres 1 tdtagning, 2 heat org 1  naleheat pr. klasse. Både tdtagning, heat org  naleheat er 

porintgivende 

2.2.2 Startorpstlling tl 1 heat efter resultat af tdtagning. 

2.2.3 Startorpstlling tl 2. heat efter resultat af 1. heat. 

2.2.4 Startorpstlling tl  naleheat efter resultat af samlet antal porint forr 1. org 2. Heat. Ved porintlighed 

priorriteres køreren med bedste placering i 2. heat.

2.2.5 I klasser hvorr der retdigt er anmeldt fere deltagere end banens maksimum tlladte (maksimum orplyses 

i tllægsreglerne), deles deltagerne i tre grupper, der kører kvali katornsheat alle mord alle. Herfra går de 

bedst placerede videre tl  nalen. Startorpstlling tl  nale efter resultatet af kvali katornen. 

2.2.6 Antallet af deltagere i  nalerne skal være størst muligt. 

2.2.7 Hvis der er mindst 6 kørere, der ikke har kvali ceret sig tl  nalen, org sorm ønsker at deltage i en B- nale,

køres denne. Startorpstlling efter resultatet af kvali katornen forr de deltagere, der ikke korm tl  nalen.

2.3 Parc Ferme/Servicing Park 

2.3.1 Parc Fermé efter sidste heat 

3. BEREGNING 

3.1 Der gives porint forr 4 resultater (tdtagning + 3 heat) afviklede efter 68.405, dorg således at hvis der køres 

kvali katornsheat, tæller det samlede resultat af kvali katornen sorm 2 ens resultater.

Herefter tldeles der porint tl SM efter følgende skala: 

1. plads 100 porint minus heatets/tdtagningens porinttal 

2. plads 100 porint minus heatets/tdtagningens porinttal 

3. plads 100 porint minus heatets/tdtagningens porinttal 

4. plads 100 porint minus heatets/tdtagningens porinttal 

Eksempel: 

100 minus 0 = 100 porint / 100 minus 2 = 98 porint orsv. 

Kørere, der deltager i B RACE 2 ( nale) får porint efter følgende beregning: 

100 porint minus antal deltagere i de afviklede heat plus placering i B –  nalen. (eks. 34 mand i heatene giver 

65 porint tl vinderen af B –  nalen).  SM Porintlistefører er Peter Thorrnemann, LUG. smkartngg@pt-data.dk

3.2 Man kan skifte klasse mellem de enkelte afdelinger, dorg jf. afsnit 67.1. Ved klasseskift orverføres orpnåede 

porint i tdligere afdelinger ikke tl den ny klasse, mens orptjente porint i klubhorldskornkurrencen bevares.

3.3 Den arrangerende klub skal uplorade resultatlisterne på www.speedhive.mylaps.corm 

3.4 Den arrangerende klub skal, senest 10 dage efter arrangementet, sende Backup af Orbit tl SM listefører. Den 
enkelte deltagers kørernummer, id‐nummer org stamklub skal fremgå af de fremsendte resultatlister. 

3.5 De samlede resultatlister orfentliggøres på www.DASU.dk. 
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4. Tællende resultater - Individuelt

4.1 Forr alle klasser afvikles 5 tdtagninger org 15 heat; i alt 20 resultater hvorraf de 16 bedste resultater tæller* tl 

det samlede individuelle resultat (kørermesterskabet). *DQ (diskvalifkaatio kai dtg ikke fratrækkkes.

4.2. Såfremt en afdeling, eller dele af en afdeling, ikke gennemføres, reduceres antallet af tællende resultater, forr 

den pågældende klasse, med det antal resultater der ikke er afviklet.

5. Tællende resultater – klubhold

5.1 Deltagernes individuelle  naleresultater tæller tl klubhorldskornkurrencen. 

5.2 Hver tfficial fra ei af de rvrige arraigereide klubber, der hjælper den arrangerende klub kan tldele et 

klubhorld fra egen klub 2 porint, pr. dag man er aktv sorm orfcial. Dette meddeles løbsledelsen inden dagens 

præmieorverrækkelse. Et klubhtld kai maximalt mtdtage 4 tfficialatiit ar. afdeliig.

6. Præmiering 

6.1 Den arrangerende klub indkøber alle præmier.

6.2 Ved hvert løb skal klubben uddele porkaler tl minimum: 

Antal deltagere i klassen Antal præmier

1 -2 1 pr.

3-5 1 + 2 pr.

6 org derorver 1 + 2 + 3 pr.

Undtaget herfra er klasserne Cadett Mini org Cadett Juniorr, hvorr der altd uddeles præmier tl de min. 3 bedst 

placerede.

6.3 Præmieantallet orpgøres på dagen forr retdig tlmelding, sorm angivet i tllægsreglerne. 

6.4 Kørere med sammenlagt fest porint er sjællandsmester orsv. I tlfælde af porintlighed afgøres kørernes 

indbyrdes placering efter resultatet af sidst kørte heat.

6.5 DASU præmierer med guldmedalje tl Sjællandsmestrene samt sølv- org brornzemedalje tl henhorldsvis nr. 2 org

3 i DASU-klasserne. Derudorver skal den klub, der arrangerer SM  naleløbet, uddele laurbærkranse tl alle 

Sjællandsmestre i DASU klasser org medalje tl de 3 bedst placerede i DASU klasser. Laurbærkranse betales af 

de 5 arrangerende klubber. 

6.6 De 3 bedste klubhorld præmieres hver med 5 porkaler + 1 (større) porkal tl klubben.

LUG, KGKK, RGKK, SAK, og ASKH
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