Tijdschema OW Cuprace zaterdag 13 oktober 2018




registratie, afhalen pitboxsleutels vrijdag 12 oktober van 20.00 - 21.30 uur Mediacentrum
registratie, afhalen pitboxsleutels zaterdag 13 oktober van 08.30 - 09.15 uur Mediacentrum
afhalen huurtransponder en registratie eigen transponder zaterdag 08.30 - 09.30 uur tijdwaarneming

vrijdag technische controle technocentrum plus geluidmeting
zaterdag technische controle technocentrum plus geluidmeting
kwalificatie 1 ONK SportCup 1000
kwalificatie 1 ONK ProCup 600
kwalificatie 1 ONK SuperCup 1000
kwalificatie 1 ONK SportCup 600 / ONK SuperCup 300
kwalificatie 1 ONK ProCup 1000
kwalificatie 1 ONK SuperCup 600
race 1 ONK SportCup 1000
race 1 ONK ProCup 600
race 1 ONK SuperCup 1000

20.00 - 21.30
08.30
10.00 - 10.20
10.22 - 10.42
10.44 - 11.04
11.06 - 11.26
11.28 - 11.48
11.50 - 12.10
12.15 - 12.40
12.43 - 13.08
13.11 - 13.36

Pauze

13.36 - 14.21

race 1 ONK SportCup 600 / ONK SuperCup 300
race 1 ONK ProCup 1000
race 1 ONK SuperCup 600
race 2 ONK SportCup 1000
race 2 ONK ProCup 600
race 2 ONK SuperCup 1000
race 2 ONK SportCup 600 / ONK SuperCup 300
race 2 ONK ProCup 1000
race 2 ONK SuperCup 600

14.21 - 14.46
14.49 - 15.14
15.17 - 15.42
15.45 - 16.10
16.13 - 16.38
16.41 - 17.06
17.09 - 17.34
17.37 - 18.02
18.05 - 18.30

OW Cuppers:
- vandaag rijden op een type
2 dag, de statische limiet
bedraagt max.102.9 dBa
- tijdens de start is het niet
toegestaan om aan de
pitmuur te staan, dit geldt
niet voor fotografen met een
hesje
- let op: na de race vindt er
een statische geluidmeting
plaats, besef je dat een
overschrijding van de norm
diskwalificatie van de race tot
gevolg heeft !
- inloop OW Cuphuldiging
om 20.00 uur paddockrestaurant;
om 20.30 uur starten we
onze OW Cuphuldiging van
de top vijf in iedere klasse;
graag allen op tijd
aanwezig

* wijzigingen voorbehouden






aanvangstijden zijn slechts richttijden niet meer dan dat, controleer altijd je starttijd op de startopstelling
indien je niet deelneemt aan de race dien je dit z.s.m. te melden bij de wedstrijdleider/technische commissie
aanvang kwalificaties en races via de pitbox voor die rijders welke over een pitbox beschikken
aanvang kwalificaties en races via de vooropstelling voor die rijders welke niet over een pitbox beschikken

Startprocedure





na het tonen van het 1 minuut bord klaarmaken om te vertrekken bij het tonen van de groene vlag
na het tonen van de groene vlag blijft einde pitstraat maximaal 1 minuut geopend
probeer de startopstelling zo snel en vloeiend mogelijk te laten verlopen, weet je positie op de startgrid
rood licht aan, rood licht uit = start race

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

Pitboxen
De direkte ruimte in het verlengde van de pitbox behoort aan die teams / rijders welke de pitbox hebben gehuurd.
Als je bv. pitbox 3 gehuurd hebt dan plaats je geen voertuigen van personeel of van gasten of tenten of welk
materiaal dan ook in de ruimte behorend bij pitbox 2 en 4.

Gebruikte banden
Het is niet toegestaan om gebruikte banden achter te laten op het paddock

Overnachten
Overnachten op de Hospitality Area is toegestaan. Wel eerst de boxen uitruimen en verhuizen naar de Hospitality
Area en pas dan naar het huldigingsfeest. Niet eerst feesten en pas dan verhuizen naar de Hospitality Area.
De huurders van zondag willen op zaterdagavond kunnen beschikken over het paddock en de pitboxen.
Graag jullie medewerking in deze en allen dank hiervoor.

