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Bandenreglement met prijzen GK4 en BEKC 2021 
 
Voor de klassen zijn de erachter vermelde banden voorgeschreven naar merk en type. 
Prijzen per bandenset zijn per type vermeld en zijn inclusief BTW. 
 
Uitsluitend door of vanwege de organisatie geleverde banden worden tot de GK4 en BEKC toegelaten, op 
straffe van uitsluiting van de wedstrijd en het betalen aan de organisatie van een boete in de vorm van de 
geldende prijs van een set banden verhoogd met het bedrag van € 50,00. 
Uitsluitend normale lucht is toegestaan in de banden. 
 
De organisatie is gerechtigd op elk moment van de wedstrijd banden voor onderzoek in te nemen. De bij de 
keuring betrokken rijder wordt gedurende de tijdsduur van het onderzoek vanwege de organisatie van een 
bandenset voorzien zodat aan de resterende races kan worden deelgenomen. Eventueel uit de situatie 
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de rijder. 
 
Na de kwalificatie heeft de deelnemer de mogelijkheid om 1 voorband of 1 achterband te vervangen, indien de 
technisch controleur na verzoek hiertoe beslist, dat betreffende veiligheid het niet meer wenselijk is om te 
rijden met deze band.  Dit te wijten aan onherstelbare schade, niet zijnde slijtage. Indien de technisch 
controleur het vermoeden heeft van niet juist gebruik of slechte montage van de band, of van opzettelijke 
beschadiging kan het verzoek zonder verdere verklaring geweigerd worden. Op deze beslissing is geen protest 
mogelijk. De niet goedgekeurde band moet eerst ter controle bij de technisch controleur worden aangeboden 
voor deze vervangen kan worden. 
 
Indien de wens er is om banden in meer dan 1 wedstrijd te gebruiken, dienen deze binnen een half uur na 
afloop van de laatste heat van betreffende klasse te worden ingeleverd bij de GK4-BEKC organisatie. 
 

GK4 Kart Series      
 
1. Honda Cadet 160 cc UT2    Komet K1D-M  4.5/5.0 € 160,00 
2. Mini-Parilla & Mini-Parilla Nationaal   Komet K1D-M  4.5/5.0 € 160,00 
3. IAME X30 Junior & X30 Junior Nationaal   Apex  Groen VAH 4.5/7.1 € 180,00 
    Regenbanden      Apex WT  4.5/6.0 € 203,00 
4. IAME X30 Senior     Apex  Blauw VAM 4.5/6.0 € 187,00 
    Regenbanden      Apex WT  4.5/6.0 € 203,00 
5. Senior Nationaal - IAME X30 & Rotax Max   Apex  Blauw VAM 4.5/6.0 € 187,00 
    Regenbanden      Apex WT  4.5/6.0 € 203,00 
6. Dutch Wankel Series     Apex  Blauw VAM 4.5/6.0 € 187,00 
    Regenbanden      Apex WT  4.5/6.0 € 203,00 
7. Klasse Open Schakel KZ2, Super Shifter en Shifter  Apex  Rose VMS 4.5/7.1 € 187,00 
    Regenbanden      Apex WT  4.5/6.0 € 203,00 
8. Formula Honda 9PK Junior en Senior   Apex  Groen VAH 4.5/7.1 € 180,00 
    Regenbanden      Apex WT  4.5/6.0 € 203,00 
 

BEKC Endurance Karting 4Teams   
 
1. BEKC Rotax Max, Iame X30, Wankel   Apex  Groen VAH 4,5/7,1 € 180,00 
    Regenbanden      Apex WT  4,5/6,0 € 203,00 
 
Levering van de wedstrijdbanden wordt verzorgd door de GK4-BEKC organisatie. 
Particulieren kunnen de banden bestellen bij hun favoriete GK4 servicepunt; de link naar de lijst met 
servicepunten op www.gk4kartseries.com. Overig kunt u de bestellingen doen per email; gk4tyres@outlook.be    
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