TIJDSCHEMA VRIJ-RIJDEN-DAG Vrijdag 2 November 2018
Versie 1 , 03-10-2018

INSCHRIJVING (MIKEY’s Bar) EN KEURING (pitbox 13/14 v.a 08.00 uur)
08.00 – 08.30 uur inschrijving groep 1 (straatauto’s - standaardklasse) € 100,- leden € 140,-- Niet leden
08.30 – 09.00 uur inschrijving groep 2 (race-auto’s, niet-licentiehouders) € 100,-- leden € 140,-- Niet leden
08.30 – 09.00 uur inschrijving groep 3 (race-auto’s, licentiehouders) € 100,-- leden € 140,-- Niet leden
09.00 – 09.30 uur inschrijving groep 4 (monoposto’s en Lotus7achtigen) € 100,-- leden € 140,-- niet leden
Om de wacht rijen niet te lang te laten worden verzoeken wij u vriendelijk om zich zoveel mogelijk aan deze
verzoek inschrijf tijden te houden, en het liefst van te voren via de website aan te melden.
VERPLICHTE BRIEFING (1, 2 en 3 terras Mickey’s , groep 4 pitbox nader af te stemmen)
08.30 uur
groep 1, 2, 3
09.05 uur
groep 2, 3
09.30 uur
groep 4
10.00 uur
groep 3
VRIJ-RIJDEN
09.00 – 09.50
09.55 – 10.20
10.25 – 11.10

groep 1 / groep 2/3
groep 4
groep 1 / groep 2/3

11.15 – 11.40
11.45 – 12.35
12.35 – 13.00

groep 4
groep 1 / groep 2/3
groep 4

13.10 - 18.00

Vrienden van de HARC dag voor sponsoren

- Meerijden Sponsors/geïnteresseerde (bij drukte aangepaste snelheid)

Niet-licentiehouders (groep 1/2) zijn verplicht zichzelf op de hoogte te brengen van de betekenis van alle
vlagsignalen en van alle regels die gelden voor deze trainingsdag. Het om welke reden dan ook niet aanwezig
(kunnen) zijn bij de theoretische voorbespreking wordt niet geaccepteerd als reden voor het niet nakomen van
de spelregels op de baan en kan bestraft worden (afhankelijk van de aard van het vergrijp) met uitsluiting van
verdere deelname! E.e.a. natuurlijk in het kader van uw en andermans veiligheid. KOM DUS OP TIJD!!! Het
is niet toegestaan passagiers mee te nemen, tenzij dit een door de H.A.R.C. aangestelde instructeur betreft
(welke alleen door het bestuur/dagcoördinator als zodanig kan worden benoemd) of tenzij hiervoor
nadrukkelijke toestemming is gegeven door het bestuur/dagcoördinator.
Technische keuring van uw auto is verplicht. Let op uw geluid! Bevestiging van deelname is onder voorbehoud
van goedkeuring van uw auto. De auto moet, zowel aan de voor- als aan de achterkant, voorzien zijn van een
sleepoog. (Dit i.v.m. onnodige vertraging bij het wegslepen van de baan)

Laat geen losse zaken op de hoedenplank, achterbank etc. van uw auto liggen. Zorg voor een iets hogere
(+0,3 atm.) bandenspanning en giet wat extra (+0,3 liter) motorolie in het karter van uw auto. Een
brandblusser in de auto is aan te raden.
Voor ‘Donkervoortachtigen/Sportscars’ in Groep 4 is een ‘armrestraint’ verplicht!! ook voor bijrijder
Deze is eventueel op het circuit te koop!
HET IS VERBODEN ACHTER DE PITSBOXEN OP DE PARKEERVAKKEN TE STAAN, TENZIJ MEN ER EEN
HUURT.(te boeken via secretariaat HARC of rechtstreeks bij het circuit)

