
NEZ Crosskart Commission hade möte på fredagen 16 okt i Helsingfors Finland 

Alla medlemmar från 7 länder var med på mötet. Vi blev eniga om dessa förändringar till 

2016. 

För införande i de nationella regelverken. Alltså för införande på alla Svenska tävlingar 

Tekniska: 

1: Bränsle: Aspen racing 102 ska användas i 250 0ch 650cc klassen 

2: Toppfart mini och 85: Under 2016 ska toppfarten kontrolleras med GPS. 

     Stick prover kommer att ske 

3: Startnr: mini höjden ökas till min 200mm 180mm och bredden till 30mm 

4: Ramar: Alla ramar som byggs från 2017 ska ha min rör 30x2mm i bakåtsträvarna (o) 

    Krav om sömlösa rör strykes ( o och J ).. 

5: Fartbegränsare: Fartbegränsare DH80-1570:  Fast pris och minimum lufttryck strykes 

6: Motorer: 300cc 290-306 cc 2 takts motorer tillåts i 650cc klassen.  

     Mini vikt 280kg.  Ålder 16 år. Alltså ska dessa kartar ha frambromsar 

     OBS Detta är ett test år och kan komma att ändras 2017. 

7: Bromsar: Frambromsar i 650cc blir obligatoriskt Mini , 85cc, 125,, 250cc klasserna är det 

förbjudet. 

8: Stolar: Det kommer att bli strängare kontroller av stolars infästningar. Stolar med FIA 

standar        

                  rekommenderas.                      

9. Vikt: Mini vikten i 650 klassen 610cc-660cc höjs från 295 till 300Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tävlings regler: 

1:Nez Klasser: 85cc klassen får NEZ Cup status 

                           Xtreme får NEZ championship status 

2: Skylt: 5 sec skylten försvinner och ersätts med Ready to Race 

3: Lika poäng : Vid lika poäng gäller resultat lista i tidigare tävlingar , högst poäng går först  

                           Vid första tävlingen gäller resultatet från tidigare året ,om det är helt nya 

förare så blir 

                           det lottdragning.   

4: Priser: Priserna blir begränsade till alla A- finalister undantag är mini, där får alla pris. 

5: Prisutdelning NEZ: Vid sista Nez tävlingen ska arrangören ha en mindre prisutdelning för 

1-3 i varje  

     Nez klass   

6: NEZ Tävling: Alla tävlingar räknas med du måste stryka en startad tävling  ( Man ska ha 

startad träningen) 

Finalen måste alltid räknas  

OBS! Dessa förändringar ska godkännas av respektive förbund  

 Utskottet            


