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ADDENDUM nr 2 
SPORTIEF REGLEMENT  

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP HUURKARTS  
NKH 2021 

 
Wijziging artikel 7. Klassementen: 
 
Aan artikel 7 Klassementen, lid 1 NKH wordt onder c het Subklassement Ladies toegevoegd, 
waardoor het artikel als volgt luidt: 
 
7. KLASSEMENTEN 
 

1. NKH 
a. Totaal Klassement; minimumgewicht 70 kilogram. 
b. Subklassement Master;  

1. Minimum leeftijd 35 jaar (34 jaar in jaar dat je 35 wordt) en minimum 
gewicht 80 kg; 

2. Jonger dan 35 jaar en minimum gewicht 85 kg. 
c. Subklassement Ladies; het subklassement voor de aan de NKH deelnemende dames. 

 
2. NKH KIDs 

a. Totaal Klassement; minimumgewicht 55 kilogram. 
b. Subklassement Midden Gewicht (MG); minimumgewicht 60 kilogram. 
c. Subklassement Rookie; eerstejaars rijders. 

 
3. TILLOTSON T4 HUURKART NKH 

a. Totaal Klassement Senior; minimum gewicht rijder inclusief kart 155 kilogram. 
 
De resultaten van de al verreden wedstrijden 2021 worden in het subklassement opgenomen. 

 

 
 
Wijziging artikel 13. Selectieheats en punten NKH en indien van toepassing 
NKH KIDs onder 3 (toevoeging sub. d): 
 
Ten behoeve van het vaststellen van de Totaalstand na de NKH(KIDs) Selectieheats is het volgende 
van toepassing:   

a. Ingeval van een situatie waarbij twee of meer rijders een gelijk totaal aantal punten hebben 
behaald, is in eerste instantie het beste Heatresultaat bepalend voor de onderlinge stand,  
waarbij de rijder met het beste Heatresultaat als eerste wordt geklasseerd in de onderlinge 
stand. 

b. Is dat aantal gelijk, dan is het tweede beste Heatresultaat bepalend. Is dat aantal gelijk dan is 
het derde beste Heatresultaat bepalend, vervolgens het vierde etc. 

c. Indien er daarna nog sprake is van een gelijke stand, dan is het onderlinge resultaat in de 
Heat waarin de rijders tegen elkaar uitkwamen bepalend voor de onderlinge stand. 

d. Indien er daarna nog sprake is van een gelijke stand, dan is de in de Heats gereden beste 
rondetijd bepalend voor de onderlinge stand. 


