International Dutch Championship zaterdag 24 september 2022





IDC registratie met licentie, afhalen pitboxsleutels: vrijdag 23 sept. 19.30 - 21.00 uur mediacentrum
IDC registratie met licentie, afhalen pitboxsleutels: zaterdag 24 sept. 07.30 - 08.00 uur mediacentrum
IDC afhalen huurtransponder/registratie eigen transponder: zaterdag 24 sept. 07.30 - 08.00 uur tijdwaarneming
CRT groep A: kennismaken - zwarte cijfers - rode sticker; afhalen transponder 07.30 uur tijdwaarneming

IDC vrijdag technische controle technocentrum / geluidmeting

19.30 - 21.30

IDC zaterdag technische controle technocentrum/geluidmeting 07.30
A - afhalen rijnummer mediacentrum

07.30 - 07.50

A - ontvangst, presentatie CRT, uitleg gedragsregels

07.55 - 08.20

A - sessie 1

09.00 - 09.20

Dutch SportClass 1000 - kwalificatie 1

09.23 - 09.38

Dutch ProClass 600 – kwalificatie 1

09.41 - 09.56

Dutch ProClass 1000 - kwalificatie 1

09.59 - 10.14

Dutch Supersport - kwalificatie 1

10.17 - 10.32

Dutch Superbike - kwalificatie 1

10.35 - 10.50

A - sessie 2

10.53 - 11.13

A - rijtechnische theorie mediacentrum

11.35 - 11.55

Dutch SportClass 1000 - kwalificatie 2

11.16 - 11.36

Dutch ProClass 600 - kwalificatie 2

11.39 - 11.59

Dutch ProClass 1000 - kwalificatie 2

12.02 - 12.22

Pauze

12.22 - 13.07

Dutch Supersport - kwalificatie 2

13.07 - 13.27

Dutch Superbike - kwalificatie 2

13.30 - 13.50

A - sessie 3

13.53 - 14.13

Dutch SportClass 1000 - race

14.18

Dutch ProClass 600 - race

14.53

A - sessie 4

15.28 - 15.48

A - afsluiting mediacentrum

16.05 - 16.25

Dutch ProClass 1000 - race

15.53

Dutch Supersport - race

16.28

Dutch Superbike - race

17.03

* wijzigingen voorbehouden








aanvangstijden zijn slechts richttijden, controleer altijd je starttijd op de startopstelling
indien je niet deelneemt aan de race dien je dit z.s.m. te melden bij wedstrijdleider / technische commissie
aanvang kwalificaties en races via pitbox voor die rijders welke over een pitbox beschikken
aanvang kwalificaties en races via vooropstelling voor die rijders welke niet over een pitbox beschikken
in alle sessies vindt handhaving van de dynamische geluidnorm van 101 dBA plaats
vergeet niet de rode transponder in te leveren bij tijdwaarneming; laat geen gebruikte banden liggen

Startprocedure
 na het tonen van de groene vlag blijft einde pitstraat maximaal 1 minuut geopend
 er wordt geen verkenningsronde gereden; weet op welke startrij en op welke positie je staat
Pitboxen - Deelnemers groep A
Deelnemers groep A: motoren niet achter de pitboxen parkeren maar in vrije ruimte op het paddock.
De ruimte in het verlengde van de pitbox behoort aan teams / rijders welke de pitbox hebben gehuurd.

