
 

                             Inbjudan/Tilläggsregler 
Inbjuder till 

Grande Finale 2016 
& 

Nordiskt Mästerskap i X30 
1 & 2 Oktober 

 
Arrangör: Kristianstad Karting Klubb 

 
Tävlingsplats: Åsum Ring 
 
Organisationskommitté: Marcus Oredsson, Magnus Hedman, Lennart Hermansson, Yngve Persson, 

Cecilia Fredriksson, Roger Winberg, Torbjörn Odenberger, Bengt Håkansson, 
Nisse Larsson, Andre Olofsson, Rune Kostkevisius. 

 
Organisationschef: Marcus Oredsson 0725-579050 

           Tävlingsledare: MARCUS OREDSSON 
Domarordordförande: Meddelas via PM 

           Faktadomare/ Meddelas via PM 
           Faktafunktionär/er  Meddelas via PM 

           Racecontroller: Jörgen Andersson 
           Teknisk Chef: Pelle Svensson 
           Miljöchef: Lennart Hermansson 

 
Kartingklasser: Cadetti, Micro, Mini, J60 X30 Junior, X30 Senior, X30 Master 

 
Förarlicenser: Tävlingen är nationell och öppen för alla förarlicensklasser.          
 

 Antal startande: Minst 8 st i varje klass annars ställs klassen in.  

 
  Träning:        

Fri träning 29/9 & 30/9 för samtliga klasser. Träningen är mellan 10.00 – 
18.00. 
Träningsavgift 350kr 

 
Tidskörning: Tidskörning körs under 10 minuter gruppvis varav bästa varvet räknas. (8 

minuters effektiv körning) 
 
Heat:  Två kvalheat. Eventuell B- Final (om det är minst tio (10) förare i B-final) och 

Förfinal och Final. 
 

 Heatlängder:    Micro Mini/J60  X klasser  

        
        Kval  10 km       12 km 12 km 12 km 
 B-final  10 km       12 km 16 km 12 km 
 Förfinal  1f0 km       12 km 16 km 12 km 
 A-final  12 km       16 km 20 km 16 km 

 Kilometerantalet kan förändras vid regn eller lokala föreskrifter. Även vid banor       
över 1 200 meters banlängd. 

   
Startmetod: Masterstart, rullande start, Ljusdirigerad.  
  Kamera kommer att vara uppsatt på startrampen  

   
 Övrigt:  Transpondrar skall användas under hela tävlingen. Förarna ska vara uppställd 

 på startuppställningsplatsen (startgrinden) 5 min innan starten skall köras enligt    
tidschema. Resultatet i Förfinal som avgör startplaceringen i Final. 

       Direktkvalificerade till Förfinal är vid banlicens max trettio (36) st. Fler än max 
antal startande enligt banlicens så ska samtliga deltagare köra någon form av 
final. Efter kvalheaten är de 25 främsta förarna kvalificerade till förfinalen och 
resterande kör b-final eller annan final för att kvalificera sig till den. 

 Tävlingen kommer att Video livestreamas. Vi lägger ut mer info på hemsidan. 



 

   
Tidschema:  Fredag den 30/9 klockan 18.00–20-00 Administrativ kontroll/incheckning 
                                        
(Preliminärt)  
   Fredag 

  18.00-20.00 Administrativ kontroll/incheckning 
18.00-20.00 Tekninsk besiktning 

 
 Lördag 

  06.30- 08.00 Administrativ kontroll/incheckning 
  06.30- 08.00 Teknisk besiktning 
  08.10 Förarsammanträde i Däck huset 

08.30 Officiell träning: 2x10 min . 
  19.30 Bankett 
 
(Preliminärt) Söndag 

   
  08.00 Warm up 1 x 5 minuter  
  18.00 Prisutdelning   

 

 
Anmälningsavgift:  

Startavgiften för Cadetti, Micro, Mini & J60 är 850kr. Startavgift för X30 
klasserna är 1800 kr. Avgifterna  betalas i samband med administrativa 

kontrollen/incheckningen. Däckvouchers säljes i sammanband med incheckning 
  
Resultatlista: Anslås i depå, och finns även att hämta på vår hemsida. 

  Den tävlande hämtar sin resultatlista i samband med prisceremonin.  
 

Anmälan: Webbanmälan ska vara arrangören tillhanda senast 26/9 som finns på vår 

  hemsida under adress: www.gotoracing.se 
Glöm inte att uppge transpondernummer vid användande av egen transponder i 

webbanmälan. Har detta inte gjorts får Ni hyra transponder för 100 kr. 
 

Avanmälan:  Görs senast den 29/9 till Marcus Oredsson 0725- 579 050 

Om inte avanmälan sker är du skyldig att betala startavgift 
Om avanmälan sker innan dessa datum se ”för information” nedan. 

    
För information: Marcus Oredsson 0725-579 050 & gällande X30 Peder Öberg 070-5906890 

 
Upplysning: Kristianstad Karting Klubb är Miljödiplomerad. Uttjänade däck, bensindunkar, oljor 

m.m. placeras i respektive märkta kärl/container i vår miljöstation. Miljöstationen 
finns vid vår depå    
Ingen camping eller övernattning i depåområde. Grindarna till Campingen är 
öppna från Onsdagen 28/9 Serveringen har öppet fredag 09.00-19.00 Lördag 
07.00–21.00, söndag 07.00 tills prisutdelningens avslutande. Ingen tillgång till el 
på camping och depå. Grindarna till depån är stängda mellan klockan 22.00–
06.00 medan det är öppet till Campingen. 

 
Logi:  I anslutning till banområdet finns utrymme för att ställa upp husbilar/husvagnar. 

  Övernattningsmöjligheter, gå in på www.kristianstad.se/turism 
 

 

Ansvar:   Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berört 

Internationellt förbund(FIA, CIK-FIA, EFRA, IFMAR). Svenska Bilsportförbundet 
(SBF), pecialdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte 
utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävlingen 
drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionär har  
 genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes 
personuppgifter  registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att 
arrangören, inom ramen för sin  verksamhet, oavsett mediaform offentliggör 
namnuppgifterna. 

X30 
Klasserna som kommer att köras är X30 Junior (ifrån det år man fyller 13år , X30 
Senior (ifrån det år man fyller 15år) samt X30 Master (ifrån det år man fyller 
30år) 

http://www.kristianstad.se/turism


 

Klasserna körs enl.. X30,s  Internationella reglemente förutom att frambromsar 
är inte tillåtet i någon av klasserna. 

 
Däck är enl. Nationella reglementet Lecont LH03 1set. Regndäck Lecont LHW06 
1set (endast SWE märkta) alla ”racedäck” skall hämtas ut i Parcferme. 

Däckvouchers säljes i sammanband med incheckning.  
 

Enda oljan som är godkänd att använda är Vladoil K2T 

Vikterna i de olika klasserna är 
X30 Junior 145kg. 
X30 Senior 162kg. 
X30 Master 170kg. 

 
Länk till tekniska reglementet. 
http://www.x30world.com/iame.international.final/images/filePDF/tr_2016%20x30
%20challenge%20international.pdf 

 
Länk till motorhomologiseringen. 
http://www.x30.fi/data/docs/engine_x30_homologation_2016.pdf 

 
Länk till Junior avgassystem. 
http://www.x30.fi/data/docs/exhaust_x30_junior_2016.pdf 

 
Länk till Tryton HB28-C förgasarhomologiseringen. 
http://www.x30.fi/data/docs/carburettor_tryton_hb27-c.pdf 
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