
 

AANVULLING  4 UURS RACE  
 
Tijdens de 4 uurs race is het huidige reglement van de 2 uurs race van toepassing welke separaat is bijgevoegd. 
Onderstaande  aanvullingen zijn van toepassing op de 4 uurs race: 

Rijder wissels 

Elk team dient minimaal 7 keer van rijder te wisselen tijdens de race. Rijderwissels vinden uitsluitend plaats in de 
pitstraat. Indien de wissel wordt gedaan door dezelfde rijder dient deze binnen te komen in de pitstraat; uit de kart te 
stappen (helemaal loskomen van de kart) om vervolgens weer in te stappen. Dit wordt dan geteld als rijderwissel. 

Lay-out Wissel 

De 4 uurs race wordt gereden op 2 verschillende lay-outs: 

1 . Euro Final (1100 m) 2. Grand Prix (1300m) 
 

 
Er wordt na 2 uur racen gewisseld van lay-out. Op het moment dat er van lay-out gewisseld gaat worden gaat de 
safety car de baan op en wordt er over de gehele baan geel gevlagd. De pitstraat is vanaf nu gesloten. Het is nu 
verboden om in te halen. Er wordt dan zo lang als nodig is om de lay-out te wisselen met gepaste snelheid 
gereden. Op het moment dat de digitale vlaggen blauw knipperen wordt er nog 1 ronde met gepaste snelheid 
gereden en zal de safety car de baan verlaten. Pas wanneer men start/finish passeert en er groen wordt gevlagd, 
ofwel met een fysieke vlag of met de digitale led schermen, mag men weer gaan racen en dus ook inhalen. Bij 
overtreding hiervan volgt een STOP & GO penalty. 

Tanken 

Alle karts worden na de kwalificatietraining volgetankt; de teams starten de race dus met een volle tank! In de 30e 

minuut in de race zal de tankplaats open gaan tot 10 minuten voor het einde van de race. Het is aan het team zelf 
om te bepalen wanneer en hoe vaak er getankt wordt. De maximale advies rijtijd is circa 50 minuten.  

Wanneer de rijder met zijn kart bij de tankplaats aankomt, dient de rijder uit te stappen en bij de brandblusser te 
wachten. Tevens   zal tijdens elke tankstop de bandenspanning worden gecontroleerd en indien nodig worden 
aangepast. 

Officials & Organisatie 

Om alles zo soepel en veilig mogelijk te laten verlopen vragen wij u om de aanwijzingen van de organisatie en officials 
op te volgen. 

Veel raceplezier! 
Circuit Park Berghem BV behoudt zich het recht voor om één of meerdere wijzigingen aan dit reglement aan te 

brengen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website en/of op de dag van het evenement. Alles wat niet 
expliciet in dit reglement of aanvullingen hiervan is omschreven, is niet toegestaan (tenzij door anders besloten door 

wedstrijdleiding, cq organisatie). Drukfouten en wijzigingen onder voorbehoud. 


