
 
 

06 april 2022 

CK Mesterskab 
 
Hvor nedenstående ikke er dækkende, gælder DASU's sportslige og tekniske reglement for Cross-
kart. 
 
1 Titel 
 
1. CK Mesterskab er et mesterskab som baseres på løbene i DASU-mesterskab. 

2. Klasserne Mini, 85 ccm, 125 ccm, 250ccm, 450ccm,650ccm, Ekstreme junior og Ekstreme kører 
separate mesterskaber, men heats efter DASU-mesterskab 

 
2 Officials 
2.1 Pointregnskab føres af bestyrelsen i Cross-kart Klub Danmark eller en Crosskart relateret 
hjælper. 
2.2 Bestyrelsen i Cross-kart Klub Danmark er øverste myndighed. 
2.3 Alle domme pådømt ved DASU mesterskab løb, efter evt. appel/protest og afgørelse at 
betragte som fakta domme i forhold til CK Mesterskab. Der kan ikke særskilt appelleres domme i 
forhold til CK Mesterskab. 
 
3 Deltagere 
3.1 Alle deltagere i DASU-mesterskab i Mini, 85 ccm, 125 ccm, 250ccm, 450 ccm,650 ccm, 
ekstreme junior og ekstreme kan deltage i CK Mesterskab. 
3.2 Deltagelse i mesterskabet kræver specifikt accept 7,1 påklæbning af evt. sponsormærke, eller 
frikøb af samme pris 100.- (betales til kasserer af Crosskart klub Danmark)  
3.3 Deltagelse kan kun ske såfremt man er medlem af Crosskart Klub Danmarks køreforening eller 
betaler tilmeldingsgebyr til Crosskart Klub Danmarks kasserer  
3.4 Tilmelding til CK Mesterskabet skal senest ske inden 1. DM 
3.5 Når man er indmeldt i Crosskart Klub Danmarks kørerforening er man automatisk tilmeldt CK 
Mesterskabet. Ønsker man ikke at deltage i CK Mesterskabet melder man blot fra til en af 
klasserepræsentanterne,   
3.6 Deltagelse er KUN for medlemmer af Crosskart Klub Danmarks køreforening. 
 
4 Løbsserie 
4.1 Der køres et fælles CK Mesterskab løbende med DASU-mesterskab.  
4.2 Løbskalender: Køres sammen med DASU Mesterskabet – der henvises til kalenderen på Cross-
kartklub.dk eller appen Minforening. 



 
 

 
5 Pointtildeling 
5.1 Kørere som ikke er registrerede deltagere i CK Mesterskab indgår ikke i pointtildelingen for 
CKKDK Mesterskab. Bedste registrerede CK Mesterskab-kører tildeles således højeste pointtal, 
næstbedste tildeles næsthøjeste og så fremdeles. 
5.2 Point tildeles ud for alle heat og finaler. Pointene fordeles efter DASU’s reglement 5 – Sportsligt 
reglement 2022 – under punkt 3.7 Point.  
5.3 Alle udgåede kørere tildeles 0 pt. 
5.4 Ved pointlighed mellem kørere som ikke har kvalificeret sig til finale-heats afgøres placeringen 
ved flest opnåede 1., 2., 3. osv. pladser. Ved fortsat pointlighed tildeles samme (høje) pointtal. 
 
6 Præmiering 
6.1 Efter finale-løbet uddeles præmie til de 3 bedst placerede kørere i klasserne i den samlede 
pointstilling for CK Mesterskab. 
 
7 Præmie-sponsor 
7.1 Præmie-sponsor har ret (men ikke pligt) til at få anbragt 1 klistermærke på hver side af 
deltagende karts, synligt fra siden under løb, og af max 15x10cm størrelse. 
7.3 Alle udgifter til fremstilling af klistermærker og indkøb af præmier påhviler præmie-sponsor. 
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