Apeldoorn, 25-05-2020
Hallo CRT-deelnemers,
Onderstaand aanvullende informatie over “Kleintje TT” op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni 2020 op
het TT Circuit Assen.
Wij doen een beroep op het gezonde verstand en de loyaliteit van iedere deelnemer/begeleider.
De ervaringen van dit event wegen zwaar mee bij de continuering van volgende events.
Volg daarom strikt de gestelde regels op, dit is de enige mogelijkheid om op het TT Circuit Assen te
mogen rijden. Per rijder zijn maximaal 3 begeleiders toegestaan. Publiek is niet toegestaan.
De overheid zal regelmatig controles uitvoeren op het paddock. Indien regels overschreden worden
volgt er een boete voor de deelnemers en begeleiders. Boete kan oplopen tot € 400,00 per persoon.
Oprijtijden Paddock
Donderdag 25 juni: 18.00 - 22.00 uur
Vrijdag 26 juni: 07.00 - 09.00 uur en 18.00 - 22.00 uur
Zaterdag 27 juni: 07.00 - 09.00 uur
Bij gezondheidsklachten niet naar het TT Circuit Assen komen.
Respecteer de 1,50 mt. regel continue.
Er wordt één vervoermiddel op het paddock toegelaten, andere voertuigen parkeren op de oude
Veenslang, bij uitkomen tunnel linksaf voor het medisch centrum.
CRT stuurt de deelnemer het tijdschema en de bevestiging via mail. Neem deze bevestiging mee
voor een vlotte afwikkeling bij de poort. Er vindt controle bij de poort plaats.
Houd je aan de tijden waarop jouw groep de rijnummers en transponders dienen af te halen
Iedere deelnemer krijgt een afgelinte ruimte van 6x10 mt. in het paddock ter beschikking, kom je
met een oplegger kun je meerdere vakken gebruiken.
In 1 pitbox zijn 2 motoren toegestaan en maximaal 4 personen per motor, te weten de rijder en
maximaal 3 begeleiders.
Afhalen rijnummer mediacentrum via 1e trap, mediacentrum verlaten via laatste deur bij 2e trap.
Je dient zelf de rode transponder bij Riders Info af te halen, op je motor te bevestigen, te
verwijderen en terug te brengen naar Riders Info. Het TT Circuit Assen zorgt voor
transponderhouders, bevestigingsmateriaal en een handleiding.
Navraag geluidoverschrijding bij Riders Info, 1e maal een waarschuwing, 2e maal diskwalificatie
Het restaurant is geopend, er kunnen echter alleen afhaalmenu’s besteld worden, ook het terras is
beperkt geopend.
Overnachten
Overnachten op het circuit is mogelijk, hiervoor gelden de volgende richtlijnen.
Tot 1 juli a.s. zijn op het TT Circuit Assen alle gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen
gesloten. Toiletten zijn beperkt geopend, met dien verstande dat toegang tot de toiletgebouwen
gelimiteerd is en dat hier ook de 1,50 mt. richtlijn gehanteerd moet worden. Het is niet mogelijk om
te wassen in het toiletgebouw.
Het is toegestaan om te overnachten op de paddock van het TT Circuit Assen, maar houd hierbij
rekening dat de gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen gesloten zijn. De douches in de
pitboxen zijn wel geopend, maar deze zijn alleen toegankelijk voor de gebruiker van de pitbox.
Wij adviseren alleen op de paddock te overnachten wanneer u ver moet reizen of wanneer er
sprake is van meerdaags verblijf. Houd in dat geval rekening met bovenstaande en kom dan met
bijvoorbeeld een caravan of camper (met eigen sanitair en was-/douchevoorziening) of boek een
hotelovernachting in Assen.
CRT heeft een samenwerking met Hotel De Bonte Wever en kunnen CRT-klanten tegen een
gereduceerd tarief een kamer boeken. Klik hiervoor op deze link:
https://www.debontewever.nl/arrangementen/crt-logies-ontbijt/
Bij voorbaat dank voor jullie medewerking en begrip.
het CRT-team

