GOKART

Litt info

Solgry har to voksenkarter og to barnekarter. Vi har tillatelse til å kjøre med to karter om
gangen. Vi kan kjøre gokart selv om det regner, men ikke på snø og is.
Vi kan heller ikke kjøre når det er mørkt.

Aldersgrenser:

10-14år: Maks hastighet på gokart er 25km/t
Over 15år: Maks hastighet på gokart er 50km/t
For barnekart er det kalenderåret som gjelder. Fyller du 10år senere på året, kan du allikevel få
kjøre....:) Men du må ha fylt 15år for å kjøre voksenkart.

Hvem kan komme å kjøre?

Gokartbanen vil bli brukt når det er leirer og weekender på Solgry. Se www.solgry.com under
fanen «Leirer og arrangement». Ellers leier vi ut til grupper, skoleklasser o.l. Vi har ikke faste
åpningstider så dere må ta kontakt med oss. Vi må ta forbehold om at vi klarer å skaffe en
ansvarlig gokart-operatør.

Priser

Send oss gjerne en henvendelse på mail: post@solgry.com med antall og ønsket tidspunkt så
svarer vi så snart vi kan. Solgry opererer med en minstepris på 2000,-, tilsvarer 1 times kjøring.
Prisen i skrivende stund (2018) er 85,- pr 3 min. effektiv kjøring. Prisen blir justert hvert år.

Kjøreregler

1. Hold avstand til den som kjører foran.
2. Ikke bruk gass og brems samtidig.
3. Kjør til side og reduser hastigheten når noen vil forbi.
4. Brems godt ned før svingen, ikke i svingen.
5. Dersom noe går galt. Hold hendene opp, så kommer det hjelp. Ikke gå ut av karten.
6. Unngå påkjørsler og kollisjoner.
7. Følg flagganvisning, se nedenfor.
8. Skade på gokart som skyldes uvettig bruk, medfører erstatningsansvar.
9. Ta ikke på motoren, eksospotte o.l. Det kan medføre brannskade!
10. Kjøring i pitstop skal skje i gangfart
11. Kjøring frarådes for gravide og for personer med nakke/hjerte/ryggskader.
12. Fører plikter å følge betjeningens anvisning.
13. Langt hår skal legges under kjeledress
14. Hjelm, kjeledress og faste sko er påbudt

Fører plikter å rette seg etter overstående regler – Avvik vil medføre
bortvisning fra banen.

Flaggregler

Senk farten til gangfart

Gult

La en raskere sjåfør passere

Blått

Heatet er avsluttet, kjør til pitstop

Rødt

