
Vil du være vinder af Race Club Junior 2016? Så hør her! 

I år får du muligheden for at vinde 2*weekendbilletter til Copenhagen 

Historic Grand Prix 2017 samt vores eftertragtede pokal!  

Det eneste, du skal gøre, er at deltage i Race Club!  

Reglerne: 

Efter endt træning i Race Club, kører vi et 10 min. løb.  

I det løb får du points efter, hvor god din bedste tid er! Alle dine points bliver til sidst lagt sammen, og den 

person med flest point ved slutningen af sæsonen, vinder billetterne, pokalen og titlen!  

Pointsystem 

Under 40 sekunder – 1 point 

Under 39 sekunder – 2 point 

Under 38 sekunder – 3 point 

Under 37 sekunder – 4 point 

Under 36 sekunder – 5 point 

Under 35 sekunder – 6 point  

Under 34 sekunder – 7 point  

Under 33 sekunder – 8 point 

Under 32 sekunder – 9 point  

Under 31 sekunder – 10 point  

Under 30 sekunder – 11 point  

Slår du en af vores rekorder får du 15 point! 

Du kan derudover også få ekstra point ved at tage en ven med til Race Club for at køre, som aldrig har 

været i Power Racing Gokart Akademi før. Dette vil give 10 point ekstra. 

Man kan KUN optjene points til konkurrencen ved at deltage i Race Club om tirsdagen. 

Konkurrencen begynder tirsdag den 23 august, og strækker sig til og med tirsdag d. 13 december. Vinderen 

kåres tirsdag den 13. december efter Race Club.  

Konkurrencen er helt gratis, og det eneste krav er, at du er under 18 år.  

For tilmelding, skriv en mail til Kristine Berthelsen på e-mail: info@power-racing.dk  - Skriv venligst det 

fulde navn på deltageren. 

Du kan også tilmelde dig, når du møder til Race Club om tirsdagen. Henvend dig til Kristine Berthelsen. 

Venlig Hilsen Power Racing Gokart Akademi 
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