
Forslag til reglementsændring Crosskart 

Vedr. Sportsligt reglement Crosskart §1.3 Startnumre 

Nuværende formulering: 
Mini kører med startnummer 01 – 099  
85 ccm kører med startnummer 1 – 99  
125 ccm kører med startnumre 101 – 199  
250 ccm kører med startnumre 201 – 299  
450 ccm kører med startnumre 401 - 499  
650 ccm kører med startnumre 601 – 699  
Xtreme kører med startnumre 701 – 799 samt 901 – 999  

Kørerne deltager med samme startnummer i alle afdelingerne, med mindre der skiftes klasse. 
Startnummer reserveres hos klasserepræsentanten for en sæson ad gangen. Startnummeret følger 
køreren hele sæsonen ved nationale løb. Køreren har fortrinsret til sit startnummer i efterfølgende 
sæson og kan gøre brug af fortrinsretten efter sidste løb i sæsonen og frem til og med 31. januar 
inden efterfølgende sæson. Benyttes fortrinsretten ikke, frigives startnummeret.  

01, 02 og 03 kan ikke vælges. Disse er forbeholdt nummer 1, 2 og 3 fra den tidligere sæson. Ønskes 
disse numre ikke, skal de stå tomme. 

Ny formulering: 
Mini kører med startnummer 01 – 099  
85 ccm kører med startnummer 1 – 99  
125 ccm kører med startnumre 101 – 199  
250 ccm kører med startnumre 201 – 299  
Xtreme Junior kører med startnumre 301 - 399 
450 ccm kører med startnumre 401 - 499  
650 ccm kører med startnumre 601 – 699  
Xtreme kører med startnumre 701 – 799 samt 901 – 999  

Kørerne deltager med samme startnummer i alle afdelingerne, med mindre der skiftes klasse. 
Startnummer reserveres hos klasserepræsentanten for en sæson ad gangen. Startnummeret følger 
køreren hele sæsonen ved nationale løb. Køreren har fortrinsret til sit startnummer i efterfølgende 
sæson og kan gøre brug af fortrinsretten efter sidste løb i sæsonen og frem til og med 31. januar 
inden efterfølgende sæson. Benyttes fortrinsretten ikke, frigives startnummeret.  

01, 02 og 03 kan ikke vælges. Disse er forbeholdt nummer 1, 2 og 3 fra den tidligere sæson. Ønskes 
disse numre ikke, skal de stå tomme. 

Dato: 27.07.2020 
 
Indsendt af: Dennis Rømer      

 


