
 CRT - tijdschema zaterdag 6 juni 2020 versie 2 
 
 
 paddock open vrijdag tot 22.00 uur, zaterdag vanaf 07.00 uur, neem bevestiging mee 
 registratie, afhalen pitboxsleutels vrijdag 5 juni van 19.30 - 21.00 uur mediacentrum 

 registratie, afhalen pitboxsleutels zaterdag 6 juni van 07.30 - 08.30 uur mediacentrum 

 afhalen huurtransponder / registratie eigen transponder zaterdag 07.30 - 08.30 uur Riders Info 

 

vrijdag technische controle technocentrum 19.30 - 21.00 

zaterdag technische controle technocentrum 07.30 

ONK NoviceCup 600 / 1000 - ONK SportCup 1000 - sessie 1 09.00 - 09.25 

ONK ProCup 600 - sessie 1 09.28 - 09.53 

ONK ProCup 1000 - sessie 1 09.56 - 10.21 

ONK SuperCup 600 - sessie 1 10.24 - 10.49 

ONK SuperCup 1000 - sessie 1 10.52 - 11.17 

ONK NoviceCup 600 / 1000 - ONK SportCup 1000 - sessie 2 11.20 - 11.45 

ONK ProCup 600 - sessie 2 11.48 - 12.13 

 

Pauze 12.13 - 13.00 

 

ONK ProCup 1000 - sessie 2 13.00 - 13.25 

ONK SuperCup 600 - sessie 2 13.28 - 13.53 

ONK SuperCup 1000 - sessie 2 13.56 - 14.21 

ONK NoviceCup 600 / 1000 - ONK SportCup 1000 - sessie 3 14.24 - 14.59 

ONK ProCup 600 - sessie 3 15.02 - 15.37 

ONK ProCup 1000 - sessie 3 15.40 - 16.15 

ONK SuperCup 600 - sessie 3 16.18 - 16.52 

ONK SuperCup 1000 - sessie 3 16.55 - 17.30 

*  wijzigingen voorbehouden 
 

 

Aanvang sessies 

 aanvang alle sessies via de vooropstelling bij de rijborden laatste hek pitstraat 

 

Paddockservices 

De paddockservices zijn gecentraliseerd op een vaste ruimte in het paddock, hier dus niet parkeren. 

 

 de ruimte in het verlengde van de pitbox behoort aan die teams / rijders welke de pitbox hebben gehuurd, 

hier geen voertuigen / tenten plaatsen welke niet behoren bij teams / rijders welke de pitbox gehuurd hebben 

 deelnemers leveren direkt na hun laatste praktijksessie de rode huurtransponder in bij Riders Info 

 neeem je eigen oude banden mee terug, laat deze niet achter in het paddock 
 

 der Raum hinter der Box gehört den Teams / Fahrern die die Box gemietet haben, stellen Sie hier keine 
Fahrzeuge / Zelte auf, die nicht den Teams / Fahrern gehören, die die Box gemietet haben 

 dieser Raum verläuft von weißer Linie zu weißer Linie hinter der Box 
 Teilnehmer geben den roten Miettransponder unmittelbar nach ihrer letzten Turn beim Riders Info ab 
 nehmen Sie Ihre eigenen alten Reifen mit, lassen Sie dies nicht hinter auf das Fahrerlager 
 

 


