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INFORMATIE TARIEVEN EN KOSTEN GK4 KART SERIES EN BEKC 2021
Tarieven 2021 per event en voorinschrijving seizoen
GK4


Klasse Honda Cadet
o Weekend met training op zaterdag en races op zondag € 125,00
o Voor-inschrijving seizoen ineens 6 wedstrijden € 720,00



Klassen Mini Parilla; IAME X30 Junior, X30 Senior, Senior Nationaal
o Weekend met training op zaterdag en races op zondag € 210,00
o Voor-inschrijving seizoen ineens 6 wedstrijden € 1200,00



Klasse Open Schakel
o Weekend met training op zaterdag en races op zondag € 150,00
o Voor-inschrijving seizoen ineens 6 wedstrijden € 840,00



Klasse Formula Honda 9PK
o Endurance 1-uurs wedstrijd (eendaags evenement op zaterdag) € 125,00
o Sprint wedstrijd (eendaags evenement op zondag) € 125,00
o Voor-inschrijving seizoen ineens 9 wedstrijden € 1080,00

BEKC


Endurance Karting 4Teams; teamrace
Eéndaagse wedstrijd met training en race op zaterdag
o 2-uurs race € 200,00

Losse trainingen € 50,00 per trainingsdag per deelnemer
Overige kosten en betalingsvoorwaarden











Licenties: rijders minimaal Karting Club Level KNAF of RACB National Karting;
Evenement Registratie Bewijs (ERB) KNAF € 45,00 per evenement (max. 2 x ERB);
ingeval minderjarigheid is ouder-kind licentie verplicht. Zie hiervoor www.knaf.nl en
www.racb.com.
Voor overige nationaliteiten is de minimaal vereiste licentie de nationale clublicentie van een
andere ASN die onder auspiciën staat van de FIA.
Administratiekosten € 50,00 eenmalig bedrag per seizoen a contant te voldoen bij eerste
wedstrijd; ingeval van een eerste enkele deelname kan dit bedrag in twee etappes worden
betaald; € 25,00 bij eerste en tweede wedstrijd.
Stroom verplichte afname op via de aankondigingen bekendgemaakte wedstrijden; bedrag
kan variëren per baan.
Betaling inschrijfgelden geschiedt bij inschrijving via de internetsite www.gk4kartseries.com.
Ingeval van afspraak contante betaling wordt het inschrijfbedrag met € 25,00 verhoogd.
Betaling administratiekosten a contant bij eerste wedstrijd.
Per afgezegde/niet deelgenomen wedstrijd wordt een bedrag van € 100,00 in rekening
gebracht, dat met het vooruitbetaalde bedrag wordt verrekend. Voor de GK4 klassen Open
Schakel en Formula Honda 9 PK is dit bedrag gesteld op € 80,00.

www.gk4kartseries.com info@gk4kartseries.com www.theoriginals.nu ENJOY QUALITY

