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5.2.2 Leading Kart 
Tijdens de NXT GP Dutch Open 2022 evenementen wordt er gebruikt 
gemaakt van een Leading Kart. Deze kart staat in communicatie met 
de wedstrijdleiding en bepaalt het tempo tijdens de opwarmronde en 
formatieronde. Inhalen van de Leading Kart is niet toegestaan. Er 
wordt tijdens de rijdersbriefing bekend gemaakt welke klassen er 
gebruik maken van de Leading Kart, dit kan per raceweekend 
veranderen. 
 
6.1 Staande start 
De Leading Kart verlaat de vooropstelling en rijdt de baan op. De 
deelnemers volgen in één trein de Leading Kart. Wanneer het bord 
‘FORMEREN’ wordt getoond rijden alle deelnemers in formatie naar 
de startgrid. Dit betekent in twee rijen waarbij niet wordt ingehaald. 
 
Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de Leading Kart 
bepalen de karts op de eerste startrij het tempo. 
 
Bij aankomst op de startgrid worden de deelnemers in de juiste 
startvakken geplaatst en rijdt de Leading Kart weg. De startoffical op 
de grid bepaalt wanneer er gestart kan worden. Er wordt gestart met 
de nationale vlag of met de startlichten indien deze aanwezig zijn. 
Dit wordt duidelijk verteld tijdens de rijdersbriefing. 
 
De volgende klassen hebben een staande start in één groep: 
● NXT Rookie Cup; 
● Parolin Rocky; 
● BSR 18 kW Junior + BSR 25 kW Senior. 
 
De volgende klassen hebben een gescheiden staande start: 
● Cadet 160cc + BSR 7 kW Mini; 
● RK1 + 9 pk Super Cadet + 4-takt Senior; 
● NXT Schakel (tenzij anders staat aangegeven in het Bijzonder 
Reglement en/of de rijdersbriefing). 
 
Er wordt tijdens de rijdersbriefing bekend gemaakt wat de 
startprocedure zal zijn per klasse. 
 
 
 



 
 
 
 
6.2 Rollende start 
De Leading Kart verlaat de vooropstelling en rijdt de baan op. De 
deelnemers volgen in één trein de Leading Kart. Wanneer het bord 
‘FORMEREN’ wordt getoond rijden alle deelnemers in formatie naar 
de startgrid. Dit betekent in twee rijen waarbij niet wordt ingehaald. 
 
Wanneer de Leading Kart de laatste bocht nadert zal deze versnellen 
en is het aan de deelnemers op de eerste startrij om de snelheid te 
bepalen. Dit moet stapvoets zijn. Eventuele aanwijzingen van officials 
dienen te allen tijde opgevolgd te worden. 
 
Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de Leading Kart 
bepalen de karts op de eerste startrij het tempo. 
 
Het is verplicht om volledig door de starthaken/corridors te rijden. 
Indien dit niet gebeurt of wanneer het tempo van de leiders te hoog 
ligt, kan ervoor gekozen worden een extra formatieronde te rijden of 
om een straf op te leggen aan desbetreffende deelnemer(s). Het 
signaal voor de extra formatieronde wordt gegeven door de 
startofficial. De procedure hiervoor zal uitgelegd worden tijdens de 
rijdersbriefing. 
 
Indien het veld te ver uit elkaar ligt zal de Leading kart de baan niet 
verlaten en voor de groep blijven rijden. Op start/finish zal het signaal 
voor de extra formatieronde gegeven worden en/of bord ‘EXTRA 
FORMATIERONDE’ zal worden getoond. 
 
Wanneer er een extra formatieronde verreden moet worden zal de 
totale racetijd met 1 minuut worden ingekort. 
 
Er wordt gestart met de nationale vlag of met de startlichten, indien 
deze aanwezig zijn. Dit wordt duidelijk verteld tijdens de 
rijdersbriefing. 
 
Wanneer een deelnemer tijdens de race de pitstraat inrijdt zal hij/zij 
de race niet mogen vervolgen. De deelnemer is dan verplicht om 
over de weegschaal te rijden en vanaf dit moment gelden de Parc 
Fermé regels. 
 
De volgende klassen hebben een rollende start in één groep: 
● Minimax + 60cc (tenzij anders staat aangegeven in Bijzonder 
Reglement en/of de rijdersbriefing); 
● VK Junior; 
● VK Senior + VK Master ; 
● NXT Hobby Senior + Wankel. 
 
Er wordt tijdens de rijdersbriefing bekend gemaakt wat de 
startprocedure zal zijn per klasse. 
 
De wedstrijdleiding behoudt zich altijd het recht voor een start uit te 
stellen indien er gebeurtenissen plaatsvinden die hierom vragen 
(bijvoorbeeld weersituaties). 
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8 Straffenlijst 
De organisatie van het NXT GP Dutch Open houdt van mooie en faire 
wedstrijden en zal daarom te allen tijde hard, maar fair racen 
toejuichen. Hier zit echter ook een grens aan en wanneer deze, of 
een andere regel, wordt overtreden zal hierop gestraft worden. 
 
Indien er een straf wordt uitgedeeld die niet binnen de racetijd 
uitgevoerd kan worden, wordt deze automatisch verwerkt in de 
einduitslag van desbetreffende sessie.  
 
De wedstrijdleider, assistent wedstrijdleider(s) en Race Control 
houden alles op de baan en in het Parc Fermé in de gaten, zowel met 
het oog als met camera’s. De (assistent) wedstrijdleider(s) 
kan/kunnen op basis van deze camerabeelden (Mits deze 
beschikbaar zijn voor het incident) ook altijd de gemaakte keuze 
kunnen toelichten.  
 
Het is niet mogelijk om protest aan te tekenen tegen beslissingen 
van de wedstrijdleiding en/of TC.  
 
De deelnemer kan zich altijd melden bij de assistent wedstrijdleider 
om samen met deze persoon de situatie te bespreken. De positie van 
deze persoon/personen wordt beschreven in het Bijzonder 
Reglement. 
 

  
  

 


