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- Tijdschema OW Cuprace zaterdag 11 juli 2020 -

AANGEPAST

registratie, afhalen pitboxsleutels vrijdag 10 juli van 19.30 - 21.00 uur Media Centre
registratie, afhalen pitboxsleutels zaterdag 11 juli van 07.30 - 08.30 uur Media Centre
afhalen huurtransponder en registratie eigen transponder zaterdag 07.30 - 08.30 uur Media Centre
inleveren huurtransponder Riders Info

vrijdag technische controle technocentrum

19.30 - 21.30

zaterdag technische controle technocentrum

07.30

ONK ProCup 600 - kwalificatie 1

09.00 - 09.20

ONK SuperCup 1000 - kwalificatie 1

09.28 - 09.48

ONK ProCup 1000 - kwalificatie 1

09.56 - 10.16

ONK SuperCup 600 - kwalificatie 1

10.24 - 10.44

ONK SportCup 1000 - kwalificatie 1

10.52 - 11.12

ONK ProCup 600 - kwalificatie 2

11.20 - 11.40

ONK SuperCup 1000 - kwalificatie 2

11.48 - 12.08

ONK ProCup 1000 - kwalificatie 2

12.16 - 12.36

Pauze

12.36 - 13.26

ONK SuperCup 600 - kwalificatie 2

13.26 - 13.46

ONK SportCup 1000 - kwalificatie 2

13.54 - 14.14

ONK ProCup 600 - race

14.22 - 14.57

ONK SuperCup 1000 - race

15.00 - 15.35

ONK ProCup 1000 - race

15.38 - 16.13

ONK SuperCup 600 - race

16.16 - 16.51

ONK SportCup 1000 - race

16.54 - 17.29

OW Cuppers
- toon bij registratie altijd je
OW Cuplicentie 2020
- dynamische geluidlimiet
bedraagt 101 dB
- besef dat je uit de kwalificatie
of race gevlagd kunt worden bij
overschrijding van de 101 dB
- na de kwalificatie of race kan
er een statische geluidmeting
plaatsvinden, norm 102.9 dB
- er vindt controle plaats op
OW Cup-demperstickers 2020
- neem je eigen oude banden
mee terug

- volgende dubbele
OW Cupraces met
1 kwalificatie en 2 races is
op zaterdag 18 juli op het
TT Circuit Assen

* 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
ken de vlaginstrukties van de digiflags en pas deze toe

Startprocedure
 na het tonen van de groene vlag blijft einde pitstraat maximaal 1 minuut geopend
 er wordt geen verkenningsronde gereden
 laat de startopstelling zo snel en vloeiend mogelijk verlopen, weet op welke rij en op welke positie je staat
 rood licht aan, rood licht uit = start race
Paddockservices
De paddockservices zijn gecentraliseerd op een vaste ruimte in het paddock, gelieve hier dus niet te parkeren.
Pitboxen
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.
Veel plezier en bedankt voor de medewerking.

