Tijdschema OW Cup 501 Endurance zaterdag 13 juli 2019
CRT tijdschema zaterdag 13 juli 2018 - cursusgroep A: sportrijders





groep A: sportrijders: witte ondergrond - zwarte cijfers - rode sticker
deelnemers groep A stellen zich 15 min. voor aanvang praktijksessie op in het parc-fermé
groep A: zaterdag 13 juli, afhalen transponders om 09.15 uur tijdwaarneming, borg is ID-card of € 100,00
na laatste sessie transponder inleveren bij tijdwaarneming, hier krijg je jouw borg retour

OW Cup 501 vrijdag - registratie mediacentrum
OW Cup 501 vrijdag - technische controle technocentrum
OW Cup 501 zaterdag - registratie mediacentrum
OW Cup 501 zaterdag - afhalen transponder, borg € 100,00
OW Cup 501 zaterdag - technische controle technocentrum
A - afhalen rijnummers mediacentrum
A - ontvangst, rijtechnische theorie in mediacentrum
A - afhalen transponder tijdwaarneming, borg ID card of € 100,00
A - sessie 1
OW Cup 501 - kwalificatie 1
A - sessie 2
OW Cup 501 - kwalificatie 2
A - sessie 3
OW Cup 501 - kwalificatie 3 - in laatste 15 min. test code 60
OW Cup 501 - meeting teamcaptains / rijders mediacentrum

19.30 - 21.00
19.30 - 21.00
08.30 - 08.45
08.30 - 09.00
08.30 - 09.30
08.45
09.00 - 09.15
09.15
10.00 - 10.25
10.27 - 10.52
10.54 - 11.19
11.21 - 12.21
12.23 - 12.48
12.50 - 13.20
13.30 - 13.55

Pauze

13.20 - 14.05

A - sessie 4
warming-up lap OW Cup 501
opstellen Le Mans start OW Cup 501 Endurance
Le Mans start OW Cup 501 Endurance
finish OW Cup 501 Endurance na 111 ronden
* wijzigingen voorbehouden

14.05 - 14.30
14.33 - 14.34
14.35
14.40



lengte van de race is gepland op 111 ronden, dreigt door calamiteiten de maximale eindtijd van 18.50 uur
overschreden te worden zal de race om 18.50 uur afgevlagd worden.
De klassering bij het afvlaggen is de uitslag van de race.

Paddockservices
De paddockservices zijn gecentraliseerd op een vaste ruimte in het paddock, hier dus niet te parkeren.
Pitboxen
De direkte ruimte in het verlengde van de pitbox behoort aan die teams / rijders welke de pitbox hebben gehuurd.
Als je bv. pitbox 3 hebt gehuurd dan plaats je geen voertuigen van personeel of van gasten of tenten of welk
materiaal dan ook in de ruimte behorend bij pitbox 2 en 4.
Banden
Het is niet toegestaan om banden achter te laten in het paddock.
Minikermis
In het afgelinte vak wordt zaterdag de minikermis opgebouwd, hier niet parkeren.
Graag jullie dringende medewerking in deze en allen dank hiervoor.





der Raum hinter der Box gehört den Teams / Fahrern die die Box gemietet haben.
dieser Raum verläuft von weißer Linie zu weißer Linie hinter der Box
nehmen Sie Ihre eigenen alten Reifen mit, lassen Sie dies nicht hinter auf das Fahrerlager

