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Goede middag allemaal, 
 
Vorige week hebben we met de servicepunten een constructief overleg gehad.  
In deze GK4 2018 Nieuwsbrief nr. 2 hebben we voor u de van belang zijnde onderwerpen op een 
rijtje gezet. De punten zijn verwerkt in het Wedstrijd Reglement en de betreffende Technische 
Reglementen, die als downloads op de GK4 site worden geplaatst. 
Let op; het betreft hier het Wedstrijd Reglement versie 4; de voorgaande reglementen komen 
hiermee te vervallen. 
 

1. Wedstrijd Reglement 
• Aanwezigheid in briefing: veiligheid voorop. We wijzen nog even op de bepaling uit 

artikel 8: iedere rijder uit de klassen Honda Cadet en IAME Mini-Parilla 60cc moet 
door een volwassen begeleider bij de briefing worden vergezeld. 

• Camera’s: het gebruik door rijders van camera’s, van welke aard ook, gemonteerd op 
de kart dan wel de rijder, (bijvoorbeeld op de helm) is niet toegestaan. 

• Klasse Open Schakel bumper: het gebruik van de montagekit CIK/FIA 2015-2020 en 
een CIK/FIA 2015 gehomologeerde voorbumper (of compatibel met de nieuwe 
montagekit CIK/FIA 2015-2020 gehomologeerd) wordt ook voor de klasse Open 
Schakel (KZ2, IAME Super Shifter en Shifter) verplicht gesteld. (Zogenaamd bumper 
kliksysteem).  
Artikel 16 is gewijzigd. 

• Straf loszittende bumper: de passage over het los zitten van een bumper in zijn 
algemeenheid is aangepast. De bumper moet volledig los zitten voor bestraffing. 
Artikel 16 is gewijzigd. 

• Klasse IAME X30 Senior gewicht: het minimum gewicht in de klasse IAME X30 Senior 
wordt gewijzigd in 163 kg (was 158 kg). 
Artikel 19 is gewijzigd. 

• Banden aanduidingen: 
- Komet Cadete gewijzigd in Komet K1D-M 
- APEX groen gewijzigd in Apex Groen VAH 
- APEX Blauw gewijzigd in APEX Blauw VAM 
- APEX WT gewijzigd in APEX VAW 
Artikel 15 is gewijzigd. 
Opmerking: Een enkele wijziging kan nog worden doorgevoerd. 

• Straf drie seconden, toevoeging: te hoge snelheid gedurende gele vlagsituatie 
ingevolge artikel 22 onder 1.1 of te hoge snelheid door leidende rijder tijdens 
neutralisatie ingevolge artikel 32A. 

 
2. Technische Reglementen;  

• Breedte kart klassen Junior, Senior en Open Schakel: de breedte wordt in deze 
klassen gesteld op minimaal 136 en maximaal 140 centimeter, gemeten van 
buitenkant linker achterband naar buitenkant rechter achterband. 
De bepaling is opgenomen in het Technisch Reglement van deze klassen.  

 
Voor alle punten techniek: informatie via uw dealer. Zie dealerlijst, download op GK4 site. 
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3. Pasjessysteem 
• Het pasjessysteem is in afrondende fase. Het zal worden geïntroduceerd bij de eerste 

GK4 wedstrijd. Pasjes worden verstrekt aan de rijders. Op het rijderspasje kan max 1 
monteur mee het PF in. Beiden moeten zich gelijktijdig bij de ingang melden. 
Tevens wordt aan iedere teameigenaar een extra pasje verstrekt 

Tot zover. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ben de Feyter 
Casper Reinders 
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