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UITNODIGING 5TH TROPHY SFC GENK – OUTDOOR KARTWEDSTRIJD 
 

 

Beste, 
 

 
Voor de 3de keer in 5 jaar gaan wij onze jaarlijkse kartrace houden op het Internationaal FIA Circuit van  
Karting Genk. Het circuit waar talenten als Fernando Alonso en Jenson Button ooit schitterden!  

 
Het is de bedoeling om een kwalificatie te rijden van 10 minuten waar de startrij wordt bepaald. De  
finalerace van 20 minuten zal voorafgaan van een echte Formule 1 start. Dit allemaal met semi-pro  
karts die een snelheid van maar liefst 90km/u halen! We kunnen jullie verzekeren dat dit toch anders  
is dan een indoorkart.  
 
Racepak en helm zijn in de prijs inbegrepen. Dit allemaal op zondag 7 mei 2017 vanaf 14u30.  Zie ook  
verdere tijdsindeling op  pagina 2. 
 

 
Prijs Kartingwedstrijd 

 
PRIJS : Leden 60 € - Niet Leden 65 € 

 
 

Hoe inschrijven? 
 
Gelieve een mail te sturen naar scuderiaferrariclubgenk@hotmail.com om jezelf in te schrijven.  
Daarnaast gelieve het bedrag te storten op onze bankrekening BE09 9790 8568 5357 met mededeling  
“Karting 2017 – Naam”. 

 
 

GELIEVE DIT TIJDIG TE DOEN WANT DE PLAATSEN ZIJN BEPERKT!!!  
Laatste inschrijvingen uiterlijk op 30/04/2017. 
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TIJDSINDELING 5TH TROPHY SFCGENK – 7 MEI 2017 
 

14u30 
Welkom en Aankomst Karting Genk 

Inschrijving van de Piloten 

14u50 Veiligheidsbriefing door Karting Genk + Omkleden 

15u00 Start Kwalificaties - 10 minuten (+ Startopstelling) 

15u20 Start Finale Race - 20 minuten 

15u45 Einde Karting 

16u00 Prijsuitreiking 

16u15 Einde Evenement 
 

 
HET CIRCUIT 

 

Karting Genk  
Damstraat 1  
3600 Genk 

 
http://www.kartinggenk.be 
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REGLEMENT KARTINGWEDSTRIJD 

Opgelet : Karten is enkel toegelaten voor iedereen met een lengte vanaf 150 cm. 

Hoe bestuur ik een kart ? 

- Linkerpedaal = REM 

- Rechterpedaal = GAS 

- Beide NOOIT tesamen gebruiken ! 

Probeer bruusk sturen en remmen te vermijden. 

Botsen is verboden en kan tot uitsluiting leiden !! 

 

Comfortabele en veilige zithouding 

De pedalen zijn verstelbaar, maak hier gebruik van indien nodig. Voor de minder zware piloten zijn pasvormen 
(mousse) of inzetstoeltjes ter beschikking, deze kunt u gebruiken voor een stabielere zithouding in de stoel. 

 

Baanreglement 

Indien u wordt ingehaald neemt u de eerstkomende bocht iets ruimer (buitenkant bocht) en laat de snellere 
piloot passeren aan de binnenkant. Respecteer en volg de instructies van onze medewerkers. 

 

Veiligheid 

Stap onder geen enkel beding uit de kart tijdens de race ! In geval van pech steekt u de armen in de lucht en 
onze medewerkers zullen u zo spoedig mogelijk helpen. 

De helm dient nauw aan te sluiten op het hoofd en de riembevestiging dient gesloten te zijn.  

Plaats nooit je handen op de banden ! 

Om hygiënische redenen is een haarnetje verplicht. 

Het dragen van overall en handschoenen is aanbevolen. 

Losse kledij en sjaals zijn niet toegelaten. Een ribbenbeschermer en neksteun zijn extra beschermingsmiddelen. 

Na het binnenrijden in de pits wacht u op het signaal van onze medewerkers alvorens uit te stappen ! 

 

Voor de rit en na de rit 

Gelieve u 10 minuten vóór de start klaar te maken in de kleedruimte.  
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BETEKENIS VAN DE VLAGGEN 

 

BLAUWE VLAG  

U wordt door een snellere piloot ingehaald. U moet op de eerstvolgende veilige plaats doorgang verlenen. 
Neem best de bocht iets ruimer en laat de piloot passeren aan de binnenkant van de bocht. 

 

GELE VLAG  

Opgepast : stilstaande kart op het circuit. Vertragen op die plaats is noodzakelijk. Inhalen is verboden !  

Geel-oranje lichten op het circuit hebben dezelfde functie. 

 

RODE VLAG  

Waarschuwing voor de piloot voor wie deze vlag wordt gezwaaid. 

 

ZWARTE VLAG  

De piloot voor wie deze vlag wordt gezwaaid is met onmiddellijke ingang uitgesloten van de race en moet  

direct de pits binnenrijden.  

 

FINISH VLAG  

Einde van de sessie. Alle karts rijden TRAAG de pits binnen. 

 

Voor uw eigen veiligheid blijft u in de kart zitten tot alle karts de pits zijn binnengereden !  

 

Respecteer en volg de instructies van onze medewerkers, uw veiligheid is hun grootste prioriteit !  

Sportiviteit wordt door iedereen gewaardeerd ! 

 

Voor uw veiligheid zijn onze karts uitgerust met een "electronic shut down transponder" waarmee we de  

karts zowel individueel als in groep op afstand kunnen begrenzen bij een noodgeval !  

 

Er mag niet gereden worden onder invloed van alcohol of drugs. Personen met hartproblemen, 
gezondheidsproblemen en epilepsie gelieve zich van het karten te onthouden ! 
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