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BNL Karting Series R2 – 04-05/07-2021 Karting des Fagnes Mariembourg 
 
Na een succesvolle start in het 1ste weekend van April in Genk gaat de BNL Karting 
Series voor de 2de ronde van het kampioenschap nu naar Karting des Fagnes in 
Mariembourg. 
 
Deze ronde staan alle Rotax Max klassen aan de start: dus ook de Micro en Mini Max 
klasse. Vanwege de COVID-19 restricties mochten zij niet starten in Genk. Gelukkig  
hebben we dit achter ons en kunnen we weer vooruit kijken! 
 

AKTIE! 
In Maart en April hebben de Micro Max en Mini Max klassen niet kunnen starten in 
de BNL Kick-Off en ook niet in de 1ste ronde van het kampioenschap. 
Echter zouden wij de BNL Karting Series niet zijn om de teleurstelling van toen  
enigszins te verzachten. 
Wij willen met alle plezier een financiële geste doen door beide klassen een 
inschrijfgeld korting te geven van 50%. 
Dit betekent voor de: 
  

• Micro Max: € 155,00 

• Mini Max € 175,00 
 
Maar dit is nog niet alles: voor de weekend winnaars stellen wij een deelname ticket,  
ter waarde van het inschrijfgeld, ter beschikking voor de Rotax Max Challenge  
International Trophy in Lemans. 
 
Met deze geste willen wij alsnog met goed gevulde velden het kampioenschap te 
kunnen starten! 
 

Kampioenschap 2021 
 
Het concept van de BNL Karting Series voor deze twee klassen blijft ongewijzigd. 
Twee complete wedstrijden worden verreden op één set slick wedstrijdbanden. 
Door het missen van de 1ste ronde van het kampioenschap kunnen er in principe geen 
12 resultaten behaald worden. Om alsnog aan 12 resultaten te komen wordt het  
kampioenschap nu als volgt berekend: 

 

• Het resultaat van de Pre-Final op zaterdag 03 juli (Mariembourg, R2) telt 1x. 

• Het resultaat van de Final op zaterdag 03 juli (Mariembourg, R2) telt dubbel. 

• Het resultaat van de Pre-Final op zondag 04 juli (Mariembourg, R2) telt 1x. 

• Het resultaat van de Final op zondag 04 juli (Mariembourg, R2) telt dubbel. 
 

• Het resultaat van de Pre-Final op zaterdag 09 oktober (Genk, R3) telt 1x. 

• Het resultaat van de Final op zaterdag 09 oktober (Genk, R3) telt dubbel. 

• Het resultaat van de Pre-Final op zondag 10 oktober (Genk, R3) telt 1x 

• Het resultaat van de Final op zondag 10 oktober (Genk, R3) telt dubbel. 
 

• Uiteindelijk tellen de 10 beste resultaten voor het kampioenschap van 2021. 
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Grand Final Ticket Bahrein (12 – 18 december 2020) 
De winnaar van het kampioenschap, ongeacht de nationaliteit, mag tevens  
deelnemen aan de Rotax Max Challenge Grand Finals te Bahrein van 12 december  
tot en met 18 december 2021. 
 

Aanmelden 
Hebben wij jullie kunnen overtuigen? En wil jij deelnemen aan een hoogwaardig  
kampioenschap waarin iedereen gelijk benadert en behandelt wordt? En een  
volwaardig kampioenschap dat het voordeligste is in heel Europa? 
Meld je dan snel aan! Dan zullen wij elkaar snel zien op het prachtige circuit in  
Mariembourg. 
https://www.rotax-ems.com/bnl 

 
Website 

Voor meer informatie ga je naar onze website: https://www.bnlkartingseries.com 
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