
Nieuwsbrief NK 4T 
 

 
 

Opbouwen vrijdag 8 Maart: 

Circuit geopend vanaf 10:00 

Enkel opbouwen, circuit gesloten voor vrije training 

Geen stroom in de paddock 

 

Rijders/teams dienen zich te melden bij KCL, alvorens men gaat opbouwen.  

Men krijgt de plek toegewezen.  

Geen grote trucks tenzij men deze ook met voldoende rijders benut. 

Iedereen heeft recht op een plek in de paddock samen zullen we ons moeten schikken naar de 

bestaande middelen en/of mogelijkheden. 

Zorg altijd voor een milieuzeiltje 3 x 4 mtr onder uw kart tijdens het sleutelen. 

 

Neem afval en banden mee naar huis en laat uw paddockplaats schoon achter 

 

Parkeren: 

Geen caravans, personenwagen, bussen in de paddock. Hier is een apart terrein voor. 

Overnachten is mogelijk op dit aparte terrein. 

 

 

Zaterdag 9 Maart vrije training: 

Circuit geopend vanaf 08:00 

Tijden vrije training: zie schema in groepen olv chrono karting 

Kosten vrije training: Eur 50,00 incl. ambulance 

 

Mini junioren: 

Eerst op de aangegeven tijd in het programma naar de rijders registratie om volgens loting een 

huur TM motor te trekken. Met deze motorvoucher gaat u vervolgens naar paauwer kart racing 

voor het afhalen van uw huur motor. 

 

De huur motor mag het terrein niet verlaten. Anders dient men deze in te leveren bij Paauwer 

kart Racing. Zondag na afloop dient men de complete huur motor weer in te leveren bij Paauwer 

kart Racing. Dit kan tot een half uur na de laatste heat. 

 

 

Rijdersbriefing – verplicht! 

De rijder dient zijn Chrono karting rijderspas mee te nemen naar de briefing en zich te 

melden met rijderspas bij een official om vervolgens zijn aanwezigheid via het EVA systeem te 

bevestigen 

 

Datum:  Zaterdag 9 Maart 2019 

Tijd:   15:15 uur  

Klassen: Parolin Rocky en mini junior 

Locatie:  Startopstelling 

 

Datum:  Zaterdag 9 Maart 2019 

Tijd:   15:30 uur  

Klassen: (Parolin) RK1, cadet en Rookie 4 Shift 

Locatie:  Startopstelling 

 

Zondag 10 Maart: 

Circuit geopend vanaf 07:30 

 

Opstellen heats: op de baan 

 



Series Parolin Rocky = max aantal 36 

• Groepen (even en oneven) voor vrije training (zaterdag). 

• Na de rijders registratie worden de groepen ingedeeld voor tijdrijden en vrije training op 

zondag. Deze worden uitgehangen. 

• Na de kwalificatie worden de groepen (ABC) ingedeeld. Deze worden uitgehangen. 

• De eerste 18 rijders gaan automatische door naar de finale. 19e t/m.. zitten in de second 

chance. 

• De eerste 6 v/d second chance gaan naar de finale. 

 

 

Gouden startnummer 1 & 01 

1: De leider in het NK kampioenschap 2019 mag met de gouden nr 1 rijden. 

01: De leider in het Rookie NK kampioenschap 2019 mag met de gouden nr 01 rijden. 

 

KNAF Daglicentie (ERB) 

Het is niet mogelijk met een KNAF daglicentie het Nederlands Kampioenschap te rijden. 

Men dient een KNAF clublicentie 2019 te hebben (NL rijders). Voor coureurs onder de 18 jaar is 

een KNAF ouder/kind licentie 2019 ook verplicht. 

 

 

Het aller aller belangrijkste!! 
 

Veel plezier maken, in de spiegel blijven kijken en een sportieve race rijden. 

Blijf jezelf verbeteren en leer van je fouten. En geniet van je euforie. 

Houd respect voor je mede coureurs.  

Want sportief gedrag op & naast de baan maakt jouw tot een professioneel NK waardig coureur, 

die door iedereen graag gezien wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


