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Tillægsregler – DASU Trophy 2020 

Automobil Sports Klubben Hedeland arrangerer DASU Trophy i elektrisk gokart. Power 

Racing Gokart Akademi stiller sine elektriske gokarts og indendørsbane til rådighed i 

forbindelse med arrangementet 

 
Afvikles:  
Søndag d. 19. januar 2020 
Kl. 07.30-18:00 
 
Arrangør: 

Automobil Sports Klubben Hedeland 
 

Sekretariat: 

Anne Hjort Petersen 

Gadager 72 

2600 Glostrup 

Tlf. 43 96 96 36 

 e-mail: sekretariat@ask-hedeland.dk 

 
Banen: 

Power Racing Gokart Akademi, Lyskær 7, 2730 Herlev. Tlf.: 20 33 77 22 e-mail: 
info@power-racing.dk 

 

 
Krav for deltagelse: 

• DASU Karting licens (min. grundlicens eller endagslicens*) 
• Minimum 40 kg (maks. 120 kg) 
• Minimum 130 cm høj  

*Endagslicens kan erhverves på turneringsdagen. Tjek regler for endagslicens hos 
DASU. 

 

Reglement: 

Power Racing Gokart Akademi fordeler karts via lodtrækning, samt forbeholder sig ret til 

at ændre på fordeling af karts uden varsel. 

Ved tidtagning vil startproceduren være direkte fra pitten, mens alle heats afvikles med 

start fra grid. 

Der benyttes sort og blåt flag efter DASU’s gældende regler; dog tilpasset Power Racing 

Gokart Akademis faciliteter. 
Straffe tildeles via sort flag og vil blive forklaret på førermødet
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Afvikling og beregning: 

Tidtagningsgrupper efter lodtrækning.  

Grupper og startopstilling til kvalifikationsheat inddeles efter tidtagning således: 
Startliste til gruppe 1:       Startliste til gruppe 2:  

  
 1  2  
 3  4   

 osv.  osv.   
Tidtagning og kvalifikationsheat er pointgivende og der gives følgende point fra 

førstepladsen og ned: 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

De 10 deltagere med færrest point efter tidtagning og kvalifikations-heat, kvalificerer sig til A-
finalen, og køreren med færrest point starter forrest osv. Samme princip for gruppe B 

Den samlede vinder vil være vinderen af A-finalen. 
 

Teamkonkurrence 

Der laves teams på tværs af vægtgrupperne. Et team består af 2 kørere fra 2 forskellige 
vægtklasser. Teamnavn og kørere meddeles senest til førermødet. 

 
Vinderholdet er det hold, som opnår det bedste samlede resultat, altså sammenlagt færrest 
point. Ved samme resultat for flere hold, er bedste omgangstid lagt sammen i finalerne 
afgørende. Ved færre end 4 hold pr. løbsdag vil teamkonkurrencen blive aflyst  
 
Officials: 

Løbsleder: Michael Kastaniegaard (off. 612)  

Løbslederassistent: John Sørensen (off. 612) 

 

Anmeldelse efter vægtklasse: 
Tilmelding via Power Racings hjemmeside: www.power-racing.dk i vægtklasser: 40-54 kg, 
55-69 kg, 70-84 kg og 85+ kg   

 
Tilmeldingsfrist: 

Tilmelding skal ske senest onsdag den 15. januar 2020. 
Max 24 deltagere i hver klasse, så længe der er frie pladser.  

  
Pris: 

Kr. 500,- pr. deltager (eksklusiv eventuel licens/medlemskab) 

Betaling for deltagelse gøres på dagen. 

 

Præmier: 

Der vil være pokaler samt værdipræmier til de tre bedst placerede i hver vægtklasse. 

Derudover vil der være ekstra præmier til top 3 i Teamkonkurrencen. 
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Tidsplan søndag den 19. januar 2020 

07:00 Power Racing Gokart Akademi åbner.  

07:30 Licenskontrol og klargøring  

08:00 Introduktion til dagen og de elektriske gokarts 

08:20 8 min. 1. træning 40-54 kg (op til 2 grupper ved lodtrækning) 

08:40 8 min. 1. træning 55-69 kg  - 

09:00 8 min. 1. træning 70-84 kg  - 

09:20 8 min. 1. træning 85+ kg  - 

09:40 8 min. 2. træning 40-54 kg  - 

10:00 8 min. 2. træning 55-69 kg  - 

10:20 8 min. 2. træning 70-84 kg  - 

10:40 8 min. 2. træning 85+ kg  - 

11:00 Førermøde 

11:10 8 min. tidtagning 40-54 kg (op til 2 grupper ved lodtrækning) 

11:30 8 min. tidtagning 55-69 kg  - 

11:50 8 min. tidtagning 70-84 kg  - 

12:10 8 min. tidtagning 85+ kg  - 
12:30 Frokost – sandwich til kørerne er inklusive i deltagergebyret  
13:00 10 min. kvalifikationsheat 40-54 kg – Gruppe 1 og 2 
13:00 10 min. kvalifikationsheat 55-69 kg – Gruppe 1 og 2 
14:00 10 min. kvalifikationsheat 70-84 kg – Gruppe 1 og 2 
14:30 10 min. kvalifikationsheat 85+ kg – Gruppe 1 og 2 
15:00 10 min. finaleheats 40-54 kg – Gruppe A og B 
15:30 10 min. finaleheats 55-69 kg – Gruppe A og B 
16:00 10 min. finaleheats 70-84 kg – Gruppe A og B 
16:30 10 min. finaleheats 85+ kg – Gruppe A og B 
17:00 Præmieoverrækkelse og afslutning 
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