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Karting Spring Cup
13-14 maj 2017 Göteborg Karting Ring

Karting Spring Cup
kommer att ersätta Tom
Trana Trophy och
genomförs i ett nytt
samarbete med
Kungliga Automobil
Klubben Västras
avdelning. Syftet är att
lyfta tävlingen och göra
den till en upplevelse för
både deltagare och
publik. Tävlingen har
även flyttas fram några
veckor till 13-14 maj för
att få bättre väderlek och
att inte krocka med
andra tävlingar. Antalet

klasser är färre för att få
bättre fokus. Klasserna
som körs är Junior 60,
Junior 125, Senior 125
och KZ2.

Fakta SuperPole

målgång i den ordinarie
tidsköringen får de tre bäst
placerade förarna i aktuell
klass göra upp om pole
position. Med nollställda
varvtider får vardera förare
varsitt flygande varv att

SuperPole är en unik
chans att som förare visa
precision i sin körning och
kunna prestera maximalt
under ett varv. Direkt efter

Under hela lördagen
kommer det vara fri
träning för samtliga
klasser. På söndag
förmiddag körs kval och
SuperPole (se info
nedan). Efter lunch körs
finaler med prisutdelning
direkt efter varje lopp för
att uppmärksamma
segraren bättre.

med

SuperPole

Prisbordet omfattar
bland annat prispokaler
och prispengar till de tre
första i varje klass enligt
följande, 1:a 2000 kr, 2:a
1500 kr, 3:a 1000 kr.
Varje vinnare av
SuperPole blir tilldelad
prischeck på 1000 kr
samt en plakett. Peter
Sundfeldt kommer att
vara prisutdelare och
konferencier.

duell mellan den nya
elbilen mot den gamla
bensindrivna bilen. Då
kommer även KAK
Performance Prize att
delas ut. I depån
kommer flera racingbilar
finnas utställda. På
lördag kväll anordnas
festligheter i inomhushallen för alla deltagare
med middag, livemusik,
filmvisning, quiz m.m.

Under lunchpausen får
publiken möjlighet att se
Formula Student köra en

Team 13 och KAK hälsar
alla hjärtligt välkomna till
Karting Spring Cup!

sätta en ny snabbaste tid.
Tiden från SuperPole
gäller oavsett tidigare
presterad tid och
genererar som lägst en
tredjeplats totalt i klassen
inför kvalheat. Teknisk

kontroll och vägning sker
efter avslutad SuperPole
och prisceremoni, d.v.s.
alla tävlande skall beakta
tre extra varv i sina
beräkningar för att klara
t.ex. viktkrav.

