Informatie Nederlands Kampioenschap Huurkarts NKH – NKH KIDs 2018

Nederlands Kampioenschap Huurkarts NKH en NKH KIDs

Wat is het NKH
Het Nederlands Kampioenschap Huurkarts NKH bestaat uit elf wedstrijden op de betere Nederlandse
Indoor- en Outdoorbanen. De wedstrijden worden op zaterdagen gereden. De races zijn zowel indoor
(7) als outdoor (4).
We werken toe naar een zo sterk mogelijk - lees aan elkaar gewaagd - deelnemersveld, op
aansprekende banen. We richten ons niet alleen op de gevestigde orde, de “professionals”, maar
vooral op de beginnende rijder die in deze races de nodige ervaring en contacten op kan doen.
De competitie is sterk en hard, maar bovenal collegiaal en fair. Een must in racen.
Hieronder geven we een korte uitleg – samenvatting - op basis van de meest gestelde vragen. Voor
de uitgebreide, volledige informatie wordt verwezen naar het Wedstrijd Reglement 2018.

Algemene Informatie
Het NKH bestaat uit twee klassementen met sub-klassementen:
NKH
1. Totaal Klassement; minimum gewicht 60 kg;
2. Sub-Klassement Zwaar Gewicht; minimum gewicht 80 kilogram (zonder toevoeging van extra
gewicht).
NKH KIDs
1. Totaal Klassement;
2. Sub-Klassement Midden Gewicht; minimum gewicht 55 kilogram (zonder toevoeging van
extra gewicht);
3. Subklassement Rookie; eerstejaars rijders.
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Gewicht
De rijders NKH moeten op minimum gewicht rijden, minimaal 60 kg; het totaalgewicht rijder inclusief
kleding, rib- en nek protector, helm en inzetstoel. Weging rijders inclusief genoemde toebehoren.

Uitleg klassementen NKH
1. NKH Totaal Klassement; alle rijders strijden in dit klassement voor de titel Nederlands
Kampioen NKH.
2. NKH Sub-Klassement Zwaar Gewicht; voor de rijders met lichaamsgewicht van 80+ kg; een
extra klassement Nederlands Kampioen NKH Zwaar Gewicht.
3. NKH KIDs Totaal Klassement; alle rijders strijden in dit klassement voor de titel Nederlands
Kampioen NKH Kids.
4. NKH KIDs Sub-Klassement Midden Gewicht; voor de rijders met lichaamsgewicht van 55+ kg;
extra klassement Nederlands Nederlands Kampioen NKH Kids Midden Gewicht.
5. NKH KIDs Sub-Klassement Rookie; voor eerstejaars deelnemers.
Leeftijden deelnemers
1. NKH vanaf 14 jaar (jaar dat je 14 jaar wordt); legitimatie onder 18 jaar is verplicht.
2. NKH KIDS vanaf 10 t/m 14 jaar (jaar dat je 10 jaar wordt t/m jaar dat je 15 jaar wordt);
legitimatie is verplicht.
De opzet van de Wedstrijddagen
1. De wedstrijden NKH worden verreden in poules en heats, met finales. Iedere rijder rijdt een
Kwalificatie en Selectieheats ten behoeve van de indeling Finales;
2. De wedstrijden NKH KIDs worden verreden in 1 poule over vier heats, met voorafgaand aan
iedere heat een Kwalificatie.
Klassementen
1. NKH: de uitslag van de Selectieheats en van de Daguitslag worden gelijk gewaardeerd voor
het Totaalklassement;
2. NKH KIDs: de uitslag van iedere heat wordt gelijk gewaardeerd voor het Totaalklassement.
Ieder podium klassement wordt per wedstrijd gehuldigd en voorzien van een eigen bekerset.
De kampioenen zullen worden geplaatst voor de Race of Champions (RoC).
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Overige informatie
- Je hoeft niet de beste te zijn, andere eigenschappen - zoals sportiviteit, vaardigheid en sociaal
gevoel - spelen een belangrijke rol in onze wedstrijden.
Het NKH Wedstrijd Reglement is voor alle races van toepassing. Het reglement is als download
geplaatst op onze site www.kartraces.nl. De wedstrijden worden verreden onder de voor de
aangesloten circuits geldende huisregels voor wat betreft schade en verwondingen die kunnen
voortvloeien uit deelname aan de races.
- Deelname per wedstrijd is mogelijk.
- Voorinschrijving voor alle wedstrijden is mogelijk.
- Het inschrijfgeld bedraagt € 105,00 per wedstrijd bij betaling per bank vooraf via C.point Racewear,
rek.nr. Iban NL35 RABO 0163364885, Rabobank Veghel.
- Voor de licentie betaalt u een eenmalig bedrag van € 40,00 voor het hele seizoen; voor een
eenmalige wedstrijd is dit gesteld op € 30,00. Bij een volgende deelname betaalt u in dit geval €
10,00 bij, waarmee de kosten voor de licentie zijn voldaan.
Bij betaling op de racedag wordt € 5,00 extra in rekening gebracht.
-Je kunt je voor deelname aan de NKH inschrijven via invullen van het reserveringsformulier op
www.kartraces.nl dan wel via e-mail naar: info@cpoint-racewear.com

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze informatiesite www.kartlife.nl en

NKH – Nederlands Kampioenschap Huurkarts.
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