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GO-KARTSERIE
å

Dags att ladda inför årets stora lagaktivitet!
SERIEN

TID FÖR RACE

TVÅ KLASSER!

Varje team som deltar i serien får köra
3 stycken s.k. serie-race, samt minst en
final. Serie-racen körs månd-torsd klockan
19.00 under hela serien. Första racet för
alla lag körs i november, andra i december och det sista serie-racet i jan/feb 2021.
Finalerna körs helgen 20-21 mars 2021.

Serieracen kommer alltid att börja med
träning och därefter blir det tidskvalificering för varje team. Varvtiden på kvalet
bestämmer i vilken position som teamet
ska starta i serieracet. Det team som
kör flest varv under ett race vinner det
serieracet.

Vi kommer köra vidare med två divisioner.
• ELITSERIEN - som är dom 16 bästa
lagen från förra årets serie.
• GRUNDSERIEN - som består av övriga
lag från förra årets serie samt nya lag.

3–5 förare/team och tävlingstillfälle. (Man
får byta förare mellan dom olika serieracen om man vill). Under serien kommer
vi köra vissa race i omvänd körrikning, dvs
vänstervarv! Förare får INTE byta team
under serien och lägsta ålder för att köra i
serien är 15 år!
Vi kommer väga alla team för att räkna
fram en snittvikt. Team med lätta förare
kommer få extravikt monterat i sin gokart. Allt för att lagen ska bli så jämna som
möjligt på banan.

Vid varje serierace tävlar man mot de andra lagen under 70 minuter, uppdelat på
två race (40+30 min). Man kör i 5 minuters
intervaller med depåstopp och förarbyte.
När alla team har kört tre serierace, räknas
resultaten samman och de bästa teamen
går vidare till den stora A-finalen. Övriga
team går vidare till B, C eller D-final o.s.v.
samma helg beroende på antal deltagande team i serien.

UTRUSTNING?
Vi har hjälm och overaller som ni kan låna.
Bra skor och eventuellt handskar för din
egen bekvämlighet får ni ta med.
Trenden har varit att lagen har tagit fram
egna teamtröjor, något som vi tycker är
lite extra kul.
Ni som inte har deltagit förut kommer få
en ordentlig genomgång av alla regler
och hur racet kommer att gå till när ni
kommer till hallen.

Hoppas vi ses i årets
Go-kartserie!

Anmäl ert lag senast
8 oktober 2020!
Anmäl er på www.magp.se
Regelgatan 5, Hackefors
Tel 013-150 180
www.magp.se
E-post: mattias@magp.se

Att deltaga kostar 6.395:- per lag (inkl. moms).
Anmälan är bindande.
För mer info, kontakta Go-karthallen tel. 013-150 180 eller
via e-post: mattias@magp.se

Samling för information den 14 oktober kl 19.00
Vi ses i Go-karthallen, Regelgatan 5. Minst 1 person från varje anmält team bör finnas på plats

Se nästa sida för våra
ordinarie race-alternativ.

Tryck: Pronto Tryckeri | Layout & Produktion: LEQ Grafisk form

2020

2re3t i:re
ad!

