
CRT tijdschema zaterdag 6 juli 2013 
cursusgroep C minder ervaren 
 
� cursusgroep C: minder ervaren - witte ondergrond - rode cijfers - zwarte sticker 
� deelnemers groep C stellen zich 15 min. voor aanvang praktijksessie op in het parc-fermé 

� groep C rijdt: langzaam Ruskenhoek 
� rondetijden liggen ongeveer na 20 min. einde sessie in de bakjes tegenover Ridersinfo 
� rijnummers welke 20 min. voor aanvangstijd CRT-praktijksessie 1 niet afgehaald zijn vervallen aan CRT 

zonder restitutie van het inschrijfgeld 

� deelnemers leveren direkt na hun laatste praktijksessie de transponder in bij het technostation 
 

CRT - Endurance 500 km. van Assen 
� bij de technische controle van de CRT - Endurance dienen alle teammachine’s gelijktijdig aangeboden te 

worden, iedere machine heeft zijn eigen keuringskaart 
� vrijdag 5 juli: registratie 20.00 - 21.30 uur Mediacentrum  -  technische controle van 20.00 - 21.30 uur 
� zaterdag 6 juli: registratie 08.30 uur Mediacentrum  -  technisch controle vanaf 08.30 uur 
� zaterdag 6 juli: afhalen transponders voor CRT Endurance om 08.30 uur tijdwaarneming 
� tijdens de training van de CRT - Endurance mag er uit de pitboxen vertrokken worden 

� CRT Endurance: rijdt snel Ruskenhoek 

 

C - registreren en afhalen rijnummers Mediacentrum 08.30 

C - ontvangst, rijtechnische theorie Mediacentrum 08.45 - 09.15 

C - afhalen transponders tijdwaarneming 09.15 

C - sessie 1 10.00 - 10.20 

CRT - Endurance kwalificatie 1 10.23 - 10.53 

C - sessie 2 10.56 - 11.21 

C - rijtechnische theorie Mediacentrum 11.40 - 12.05 

CRT - Endurance kwalificatie 2 11.24 - 12.29 

C - sessie 3 12.32 - 12.57 

CRT - Endurance kwalificatie 3 13.00 - 13.30 

meeting CRT - Endurance teamcaptains en rijders Mediacentrum 13.50 - 14.15 

 

Pauze 13.30 - 14.15 

 

C - sessie 4 14.15 - 14.40 

C - afsluiting / uitgifte certificaten Mediacentrum  15.15 - 15.30 

warming-up lap CRT - Endurance 14.43 - 14.46 

opstellen voor Le Mans start CRT - Endurance  14.47 

start CRT - Endurance  - 500 km van Assen  -  110 ronden 14.50 

finish CRT - Endurance 18.20 
* wijzigingen voorbehouden 

 
� indien je om welke reden dan ook niet deelneemt aan de race dien je dit z.s.m. te melden bij de 

wedstrijdleider/technische commissie  
� bij een rijderswissel dient van motor gewisseld te worden en de transponder overgezet te worden 
� start warming-up lap vanuit de pitstraat, licht einde pitstraat staat 2 minuten op groen 
� startlicht op startgrid: rood licht: tussen de 2 en 5 seconden gaat het rode licht uit: start race 

� start CRT-Endurance zal plaatsvinden met de Le Mans-start, let bij het wegrijden op startende rijders 

die vanaf de vangrail komen 
� tijdens een neutralisatie zal gebruik gemaakt worden van de code 60 vlag, inhalen is dan niet toegestaan 
� einde neutralisatie wordt aangegeven door een gezwaaide groene vlag, inhalen is dan weer toegestaan 
� direct na de race vinden de huldigingen plaats van de teams op de nrs. 1, 2 en 3 

� deelnemers leveren direkt na de race hun transponder in bij de tijdwaarneming 
 
 


