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Sponsorer

Cupen blir arrangert for klassene Cadetti og Mini og går over følgende løp i
2018:
12.05.2018 NMK Modum og Sigdal - Jonas W. Bråtens Minneløp
02.06.2018 NMK Andebu - Håsken Grand Prix
16.06.2018 NMK Kongsberg - Sølvsprinten
30.06.2018 Agder Motorsport - Sommerløpet
04.08.2018 NMK Kongsberg - Toveis`n
05.08.2018 NMK Kongsberg - Toveis`n

25.04.2018

Det er ingen deltakeravgift for cupen.
Det er ingen separat påmelding til JKT.
Premiering:
Premier til JKT 2018, er gitt av våre sponsorer.
Dette er gavepremier som trekkes på deltaker startnummer, for begge klasser.
Krav for å være med på trekkningen, er foruten deltakelse i løpet, at både fører
og foresatt er på premieutdelingen.
For de fem første løpene, er det gavepremie fra:
Stian Sørlie Motorsport
Norswed Racingkart as
For løpet Sommerløpet 30/6, trekkes det også ut et dekksett.
Gitt av
Lietech Go Kart Service

På det siste løpet får alle deltakerne en sammenlagtpremie, sammenlagt vinnerne
for JKT får i tillegg et dekksett.
Lederen i cupen får utdelt en gul ledertrøye ved premieutdelingene. Den som har
den raskeste rundetiden, fra og med tidkjøring, får utdelt en grønn sprinttrøye.
Alle deltakere får utdelt en sponsortrøye ved påmelding 1. gang.
Poengene for cupen blir beregnet på følgende måte:
Alle i klassen Cadetti eller Mini får JKT-poeng. Poeng gjelder for hver klasse.
Poeng fra Cadetti og Mini kan ikke legges sammen i tilfelle noen kjører både
Cadetti og Mini eller bytter klasse
Poengfordeling: 100 (1.plass)-95-92-90-89-osv. De som ikke starter eller blir
diskvalifisert (DNS/DQ) i finalen tildeles 0 poeng. Arrangørens offisielle
resultatlister blir lagt til grunn for utregningen av poengene i cupen.
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Etter siste JKT-løp strykes løpet med minst poeng for hver utøver før man
summerer og sorterer resultatlisten. Det er OK å stryke et løp med 0-poeng.
Skille kriterier ved poenglikhet: JKT-poeng fra siste løp, deretter fra nest siste
løp, osv.
Blir et eller flere løp annullert, så kan ingen løp strykes. Altså alle løp blir da
gjeldene.
Poengstillingen blir publisert på www.gokartkongsberg.com ,
https://www.facebook.com/JuniorKartTour/ og på (eller i nærheten av) offisiell
oppslagstavle for løp.
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