LØB & PRISER
Herning Go-Kart Center
TIDSKØRSEL / TRÆNINGSKØRSEL
Kør mod uret - se hvem der sætter hurtigste omgangstid!
Skal du ud at køre med vennerne eller kollegaerne så kig forbi og få varmet op med lidt tidskørsel.
(Forudbestilling på tidskørsel kun muligt 2 dage før)

Pr. person:
8 min
15 min
30 min

140,230,400,-

Pr. person:

380,-

Fun Formel 1: 3 x 8 omgange

Pr. person:

320,-

Super Formel 1: 3 x 20 omgange

Pr. person:

480,-

FORMEL 1 GRAND PRIX
Warm-up + Tidskørsel + Finale – 3 x 12 omgange
*** VORES MEST POPULÆRE LØB!!! ***
Individuelt løb. Formel 1 Grand Prix henvender sig til både erfarne og
nybegyndere. Hver kører deltager i 3 afdelinger:
Warm-up
Kvalifikation / Tidskørsel
Finale

12 omgange
12 omgange
12 omgange

Man starter med 12 omgange opvarmningskørsel, hvor alle har mulighed for
at lære gokarts og banen at kende, derefter køres der 12 omgange
tidskørsel, hvor det gælder om at sætte hurtigste omgangstid, og til sidst
deltager alle i en finale på 12 omgange, hvor tiderne fra tidskørslen afgør
start-placeringerne - hurtigste kører starter i Pole Position (startposition
nummer 1).
Ved større grupper køres der flere finaler (A-,B-, C-finale, osv), så alle
kommer i en finale hvor de dyster mod kørere på deres eget niveau. Der er
medaljer til top 3.
(Min. 4 deltagere)
Kan også køres som....

LE MANS
Hold løb. Min. 2 personer pr. hold, hvor det handler om taktik, teamwork
og udholdenhed. Hvert hold sørger selv for kørerskift. Holdet med flest
kørte omgange vinder. Medaljer til de tre bedste hold. Det tætteste du kan
komme på det store 24 timers løb!
(Min. 8 personer, min. 4 gokarts og max. 10 gokarts, fra 1 til 24 timer)
Le Mans, 1 time: - pr. gokart
Le Mans, 1½ timer: - pr. gokart
Le Mans, 2 timer: - pr. gokart
Le Mans, 3 timer: - pr. gokart
Ekstra timer udover 3 timer: - pr. time pr. gokart
Le Mans, 24 timer: - pr. gokart

995,1450,1900,2800,900,20000,-

HJELMHUE: 20 kr
Hjelmhue SKAL benyttes ved lån afvores styrthjelme.

20,-

Alle priser er inkl. moms. Gældende pr. 2. august 2019
Lån af køredragt, kørehandsker og styrthjelm er gratis.
Voksenkart min. 12 år & 140 cm, børnekart min. 8 år & 120 cm.
Berusede personer afvises og betalte beløb refunderes ikke.
info@herninggokart.dk

www.herninggokart.dk

tlf. 30 26 70 70

