
Crosskart Xtreme 

Heat:  

Der vil køres 3 heat i løbet af en weekend. I heatene vil kørerne holde på Række med maks 5 i hvert heat. 

Den hurtigste for Pole, og så fylder man pladserne ud. Man har ikke lov til at vælge plads.  

1 første heat er det tilfældigt hvem der skal holde hvor, og hvilket heat man skal i. Der vil blive op til 

arrangøren at trække lod.   

2 heat. Her vil dem med den langsomste tid kører først, og dem med den hurtigste tid vil starte sidst. 

3 heat.   Her vil dem med den langsomste tid kører først, og dem med den hurtigste tid vil starte sidst. 

Hvis man udgår, vil man modtage point som den langsomste kører, men der fratrækkes 1 point. Uanset 

hvor mange der udgår, vil de modtage samme antal point.  

Hvis man modtager DNS eller DSQ, vil man modtage 0 point for heatet. 

Point i heat:  

1 plads: 50 

2 plads: 45 

3 plads: 42 

4 plads 40 

5 plads 39  

Osv. 

Efter heatene er kørt vil følgende modtage x antal point i DM-stillingen. 

1st   16 points   

2nd   15 points    

3rd   14 points    

4th   13 points    

5th   12 points    

6th   11 points     

OSV. Det falder med et point helt ned til 16 plads som vil modtage 1 point og efter til vil der modtages 0.  

Semi Finale 

Der skal altid køres Semi finale hvis der er over 6 kører. Der vil være 2 semi finaler, hvor man starter 6 i 

hver. Kørerne bliver opdelt efter hvordan man har kvalificeres sig i heatene.  

Der er 2 i hver starts række 

Det er ikke tilladt at vælge plads.  

Følgende kører vil kører i Semi Finale 1  

1 plads 

3 plads 

5 plads 



7 plads 

9 plads 

11 plads 

 

Følgende kører vil kører i Semi Finale 2 

2 plads 

4 plads 

6 plads 

8 plads 

10 plads 

12 plads 

 

 

 

Semifinale point til Dm stilling vil være  

 

 

 

 

 

Finale:  

Startopstilling vil være.  

Den position man får i semifinalen, vil afgøre hvilken række man skal holde i finalen. Den der har flest Dm 

point på løbsdagen, vil modtage ’’Pole’’ i hver række. 

 

Dm stillings point i finalen. 

 

 

 

 

 

Indsendt af Torben Jensen    31-07.2020 


