
 
 
Reglement Nuclea Karting 
 
Bij discussie heeft het algemeen Nuclea reglement altijd voorrang op het sectiereglement.  
 
 
Leden 
Wie als gastrijder lid wordt kan alleen de punten als gastrijder van de laatst gereden race 
opnemen voor het kampioenschap , de tegemoetkoming voor die race kan alleen nog 
bekomen worden in overleg met het nuclea secretariaat. 
De bedoeling is dat er alleen gastrijders meegaan die Lid van de sectie willen worden en 1 
evenement komen proberen of onze competitie hen ligt. Bij evenementen waar gastrijders 
financieel voordeel opleveren voor de sectie (bv als alle plaatsen vol moeten raken om uit de 
kosten te komen.) mogen ook andere gastrijders meedoen , Nuclea leden hebben wel altijd 
voorrang op gastrijders bij inschrijvingen. Gastrijders rijden ook altijd in de traagste groep 
mee zodat ze geen invloed hebben op het kampioenschap. 
 
Inschrijving 
Iedereen dient zich op tijd in te schrijven om aan een race deel te nemen. 
Dit vergemakkelijkt ook de boekingen met kartings. 
Meestal dient de betaling 1 week voor de race in orde te zijn , tenzij anders vermeld op onze 
webpagina. Wie laattijdig afzegt kan zijn inschrijvingsgeld alleen terugkrijgen als hier voor 
de sectie geen kosten aan verbonden zijn. Ook wie niet deelneemt vragen we dit tijdig te 
melden , zo kunnen open plaatsen ingevuld worden. 
 
Aanmelden 
Als je arriveert op de karting meld je je even aan bij de sectieverantwoordelijke van die race. 
 
Kwalificatie 
Voor elke race gaat een kwalificatie vooraf , als we de groep hiervoor opdelen in kleinere 
groepen delen we deze op volgens de stand van het kampioenschap. 
Normaal gezien rijd de groep die laatst in het klassement staat eerst kwalificatie en dan de 
snellere groepen. Als iemand te laat komt kan deze volgorde wijzigen. 
Wie de kwalificatie mist moet op de laatste plaats in de traagste groep de race rijden. 
 
 
Briefing 
Na de kwalificatie is er een kort pauze van +/- 15 minuten om de groepen opnieuw in te 
delen en de nodige mededelingen te doen. Als iedereen even oplet duurt dit niet lang. 
 
Race 
Na de kwalificatie worden de groepen opnieuw ingedeeld volgens hun snelste tijd tijdens de 
kwalificatie. 
Opnieuw beginnen de tragere rijders eerst hun race en daarna de snellere rijders. 
 



Puntenverdeling. 
Na de race krijgen alle deelnemers punten voor het kampioenschap. 
Eerst worden de plaatsen bepaald in groep 1 , dan in groep 2 , dan in groep 3. 
Uw gemiddelde rondetijd speelt hiervoor dus geen rol. 
Iemand uit groep 2 heeft dus altijd minder punten dan iemand uit groep 1 enz. 
Puntenverdeling 50 - 47 - 44 - 41 - 38 - 36 - 34 - 32 - 30 - 28 - 27 - 26 - ... 
 
 
Kampioenschap 
Het kampioenschap telt 8 wedstrijden , waarvan ieder zijn 5 beste resultaten meetellen voor 
het eindklassement. Dit systeem zorgt ervoor dat wie door een drukke agenda niet alles kan 
meerijden toch nog mee kan doen voor het kampioenschap. Bij gelijke punten telt de best 
gereden positie in de races , als de punten dan nog gelijk zijn kijken we naar het 2de beste 
resultaat , Dit gaat door tot er een verschil van positie gevonden wordt. 
 
Ledenvergadering 
Elk jaar is er een ledenvergadering , hier bekijken we of de reglementen bijsturing nodig 
hebben / wat we aan het kampioenschap willen veranderen en wie de bestuursleden van de 
sectie zijn.. 
 
 
Persoonlijk saldo sectierekening 
de betalingen en saldo’s die op de rekening van de sectie gestort worden, worden goed 
bijgehouden. Iedereen kan zijn saldo en overzicht altijd opvragen en overschotten laten 
terugstorten. 
 
Nuclea Lidkaart 
Normaal moet je je Nuclea Lidkaart altijd op zak hebben. 
Hierop moet duidelijk staan dat je lid bent van de sectie karting. 


