
Oliebollen race 2020 
Tijdschema: 
Inschrijving: 09.00-09.30 
 

Training 10 minuten 
09.40-09.50 oneven Mini Junioren 
09.50-10.00 even Mini Junioren 
10.00-10.10 oneven Junioren en Senioren 
10.10-10.20 even Senioren en Junioren 
10.20-10.30 oneven Mini Junioren 
10.30-10.40 even Mini Junioren 
10.40-10.50 oneven Junioren en Senioren 
10.50-11.00 Junioren en Senioren 
 
Pauze: tijdens alle pauzes kunnen leden SHW die niet deelnemen aan de Oliebollenrace trainen 

 
Tijdrijden 10 minuten door één  van de rijders van het team 
11.30 Mini Junioren 
11.50 Junioren en Senioren 
 
Pauze: tijdens alle pauzes kunnen leden SHW die niet deelnemen aan de Oliebollenrace trainen 
 

12.30 - 13.30 Start 1 uurs Race Mini Junioren  maximaal 15 minuten per rijder 
14.00-16.00 Race Senioren en Junioren max 35 minuten per rijder 
16.15 Prijsuitreiking in de kantine 
 
Na 16.00 kunnen de leden van SHW nog trainen. 
 
Inschrijving € 125.00 euro per team (2 rijders per team)  
Maximaal 26 mini teams en 26 junior/senior teams (dit kan ook gemixt zijn) 
 
Regels 
Banden; Komet k1d-M voor Mini, Mitas voor Mini Rookie , Komet K1H/K2H voor Junior/ Senior en K1W voor regen. 
  
Kart; iedere rijder gebruikt zijn eigen kart. De rijders wissel vind plaats doormiddel van transponder wissel tijdens de 
pitstop. Deze moet na het wegen door de rijder zelf naar de andere rijder gebracht worden.   
Zelfde startnummer op beide karts. 
Er mag dus niet te worden getankt of gesleuteld worden in parc ferme, maar dit MOET  gebeuren wanneer de 
andere rijder aan het rijden is, bij de eigen bus op een zeiltje. 
 
Motor dient ten alle tijden verzegeld te zijn. 
  
In de junior/senior klasse rijden ze voor 1 klassement. Teams mogen bestaan uit de volgende combinaties:  
junior/junior, junior/senior en senior/ senior. De rijder dient ten alle tijden op gewicht te zijn met zijn eigen kart. 
Micromax 105 kg, Mini Junioren 110 kg,  Junioren 145 kg, Senioren 165 kg. 
 
Toegestane motoren bij mini klasse (subklassementen); vrije klasse naar Italiaans reglement. 
Toegestane motoren Junioren: X30 junior en Rotax Max junior. 
Senioren: X30 senior  en Rotax Max senior. 
 


