
KØBENHAVNS FIRMASPORT byder velkommen til årets LeMans-finale søndag 

den 4.september 2022 kl. 09.30 – 20.00 hos Roskilde Racing Center. 
Program:  
Kl. 09.30 Velkomst, briefing og lodtrækning for C-finalen  

Kl. 10.00 C-finalen over 2 timer. 

Kl. 11,30 Velkomst, briefing og lodtrækning for B-finalen  

Kl. 12.15 B-finalen over 2 timer 

Kl. 12.30 Præmieoverrækkelse for C-finalen  

Kl. 14.00 Velkomst, briefing over A-finalen  

Kl. 14.30 A-finale 1. heat  

Kl. 14.45 Præmieoverrækkelse for B-finalen  

Kl. 16,00 A-finale 2. heat  

Kl. 17.30 A-finale 3. heat  

Kl. 18.45 A-finale 4. heat  

Kl. 20.00 Præmieoverrækkelse for Mesterskabsfinalen  

 
./. Startliste vedhæftet. 

 

A-finalen/Mesterskabsfinalen:  
A-finalen afvikles over 4 heats af en times varighed, således at hvert hold sammenlagt kører 4 timer. Resultatet 

fra alle 4 heats tæller i resultatet for LeMans-Finalen 2022.  

Alle fire kørere skal køre alle fire heats, der er derfor 3 skiftezoner pr heat. Zonerne er af 6 minutters varighed 

og ligger mellem 12-18, 27-33 og 42-48. Når heatet er slut skal hver kører have været i karten i mindst 9 

minutter. 

B og C-finalen:   
B og C-finalen vil blive afviklet som traditionelt 2-timers LeMans løb med lodtrækning af gokart. Jeres gokart 

placeres i gridden, som oplyst på startlisten. Der skal skiftes kører 3 gange under løbet. Skiftezone 1 åbnes efter 

25 og 35. min. - skiftezone 2 åbnes imellem 55 og 65. min. og skiftezone 3 åbnes imellem 85 og 95. min.  

 

Regler i skiftezonen. 

Vi har i de indledende heats set mange kreative og farlige skifte situationer. Derfor ser vi os nødsaget til at 

skærpe reglerne: 

 Man må ikke ramme plastikbarrieren mellem pitzonen og de ventende holdkammerater udenfor 

 Man må ikke ramme andre gokarts i pitzonen 

 Man må ikke træde ind over plastikbarrieren i pitzonen medmindre man er den næste kører og først når 

makkeren holder stille. 

 Man må ikke træde ud af gokarten til højre eller bagud (kun til venstre eller fremad) 

 Karten skal holde stille og være maksimalt en kartbredde fra barrieren før man må skifte. 

 Man må ikke skubbe sin makker i gang efter kørerskift 

Overtrædes ovenstående bliver man tildelt en stop-and-go straf 

 

Det er fortsat muligt at købe Racermenu fra Salliés restaurant, ring eller skriv. 

Medsendte teamkort skal udfyldes og afleveres til stævneledelsen 15. minutter før start. 

 

Glade hilsner herfra 

Poul-Erik Oppelstrup 

20773701 

 


