Info tijdwaarneming CRT-circuitdagen
CRT Holland werkt met een eigen tijdwaarnemingssysteem, livetiming is nu de hele dag online
beschikbaar.
Positie transponder op de motor
- op de afbeelding zijn in de rode kleur de posities van de transponder weergegeven
- op de kuipruit of bovenste kuipdeel
- niet lager dan de benzinetank
- aan de kant van de pitmuur, dus links of rechts afhankelijk van het circuit
bv: Assen = rechts - Cartagena = links - Ecuyers = links - Jerez = links - Portimao = rechts
Valencia = rechts - Zandvoort = rechts.
Plaatsing transponder
- transponder mag niet op carbon of metaal geplakt worden
- niet op een polyesterdeel waar direct metaal achter zit
Tape
Plak eerst een stuk tape op je kuipruit of kuipdeel en plak daar de transponder op.
Plak je de transponder rechtstreeks op kuipruit of kuipdeel krijg je deze er nauwelijks weer af.
Live timing:
- ga naar www.crtholland.nl en klik daarna op jouw evenement
- de rondetijden zijn uitsluitend online en worden niet uitgeprint
- je kunt zelf de rondetijden als PDF downloaden en eventueel uitprinten
CRT-transponder
De transponder is bij alle CRT-events te gebruiken mits niet beschadigd.
Je transpondernummer is uniek en is in onze database onder jouw naam en transpondernummer
opgeslagen.
Kosten aanschaf nieuwe transponder bij verlies of beschadiging bedraagt € 10,00.
CRT en Trackdays4all
Tussen CRT en Trackdays4all bestaat een samenwerking op het gebied van de tijdwaarneming.
Beide organisaties gebruiken hetzelfde systeem waardoor de transponders van CRT gebruikt
kunnen worden op Trackdays4all-events en transponders van Trackdays4all op CRT-events.
Geef het transpondernummer door aan de CRT-tijdwaarneming als je een transponder hebt van
Trackdays4all.

Klik op de CRT-site op de button Livetiming.
Op deze pagina draait de livetiming van de CRT-dag.

Zodra de dag is afgesloten staan de gegevens onder de button Results.
Klik op de datum van uw event.

Klik op de rondetijd achter uw naam.

U ziet nu al uw geregistreerde rondetijden.

