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SAMENVATTING GK4 SPORTIEF REGLEMENT - ROOKIE 

 In het Sportief Reglement 023 is een definitie opgenomen van het begrip Rookie. 
 Per klasse kunnen bepalingen worden vastgesteld die specifiek voor die klasse gelden.  
 Via dit document bieden we u alle bepalingen op een rijtje. 

 
ROOKIE – definitie, uitgangspunt 
 Onder Rookies worden verstaan de eerstejaars deelnemende rijders in betreffende klassen. 
 Uitzondering: rijders die in voorgaande jaren in andere kampioenschappen in die klassen ervaring 

hebben opgedaan. 

PER KLASSE EN SUBKLASSEMENT INGEVAL EXTRA BIJZONDERHEID 

 Voor alle klassen geldt, dat indien een rijder gedurende het seizoen deelneemt aan wedstrijden 
die op internationale kartkalenders zijn vermeld, deze rijder niet mag deelnemen in een van de 
klassen/(sub)klassementen Rookie.   

 Met daarbij de toevoeging voor de klasse IAME X30 Senior: deelname aan wedstrijden die op de 
kalander IAME Series Benelux 2023 zijn vermeld.  

 Uitzondering hierop voor eerstejaars rijders in de onderhavige klassen, de Rookies: deze rijders 
hebben de keus tussen deelname aan de diverse klassen/(sub)klassementen. 
 

KLASSE GK4 HONDA CADET 

 Totaal Klassement GK4 Honda Cadet; 
 Subklassement GK4 Honda Cadet Rookie. 

 
KLASSEN IAME MINI en IAME MINI ROOKIE 

 IAME Mini 
Vanaf 10 t/m 11 jaar (jaar dat je 10 wordt t/m jaar dat je 12 wordt). 
Waarbij de 10-jarigen (en 9 jaar in jaar dat je 10 wordt) de vrije keus hebben tussen de klassen 
IAME Mini en IAME Mini Rookie. 

 IAME Mini Rookie 
Vanaf 7 t/m 10 jaar (jaar dat je 10 wordt). 
Waarbij de 10-jarigen (en 9 jaar in jaar dat je 10 wordt) de vrije keus hebben tussen de klassen 
IAME Mini en IAME Mini Rookie. 

 De klasse IAME Mini Rookie wordt beschouwd als startersklasse voor eerstejaars IAME Mini 
rijders. 

 De leeftijd en ervaring van de rijders zijn uitgangspunten voor het plaatsen in een van de twee 
klassen. 

 De eerste 10 geklasseerde rijders in de Eindstand klasse IAME Mini Parilla Nationaal 2022 dienen, 
indien zij in seizoen 2023 willen deelnemen aan de klasse IAME Mini of IAME Mini Rookie, 
ongeacht hun leeftijd verplicht deel te nemen aan de klasse IAME Mini. Er kan op aanvraag 
worden afgeweken van deze regel, waarbij de eindbeslissing aan de organisatie is voorbehouden. 

 De organisatie is bevoegd om te bepalen of een rijder - ongeacht zijn leeftijd - dient te starten in 
de klasse IAME Mini of IAME Mini Rookie, o.a. op basis van opgedane ervaring van deze rijder in 
één van deze klassen of vergelijkbare klassen in een andere competitie. 

 Indien een rijder, die de leeftijd van 11 jaar heeft bereikt, als eerstejaars IAME Mini rijder het 
verzoek indient om te mogen starten in de klasse IAME Mini Rookie, ligt de beslissing hieromtrent 
bij de organisatie. 
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KLASSE IAME X30 JUNIOR en subklassement IAME X30 JUNIOR ROOKIE 

 De IAME X30 Junior Rookie rijders worden in twee klassementen geplaatst: 
 Totaal Klassement IAME X30 Junior; 
 Subklassement IAME X30 Junior Rookie. 

 
KLASSE OPEN SENIOR 

 Deze klasse is bestemd voor Senior rijders Rotax Max, en IAME X30 Senior Rookie rijders, 
waardoor ervaring kan worden opgedaan in een min of meer gelijkwaardige groep deelnemers. 

 Deelname aan de klasse als IAME X30 Senior rijder is een vrije keus voor de rijders die aan het 
criterium Rookie voldoen en wordt niet verplicht gesteld. 

 De klasse kent twee afzonderlijke klassementen Rotax Max Senior en IAME X30 Senior 


