
Banden uitgifte
Als u 2 dagen heeft ingeschreven krijgt u vrijdag bij de bandenuitgifte 2 sets slickbanden.
Deze mag u gebruiken naar vrije keuze in deze 2 dagen.
De Micro en Mini Max klasse kent 1,5 set voor deze 2 dagen. Inleveren na de race is niet
mogelijk. Zie sportief aanvullend reglement.

PS: de datum en circuit kloppen niet op de bandenvoucher (deze waren al gedrukt voor de
corona uitbraak).

Mondkapje en 1,5 mtr afstand is een must!!!
Mondkapje verplicht op donderdag tot en met zondag (zie protocol).

Toeschouwers zijn niet toegestaan
Iedere rijder ontvangt bij de rijders registratie 4 polsbandjes voor zaterdag en 4 voor zondag.
Deze zijn voor de rijder, monteur/begeleider en 2 anderen naar keuze.
Iedere dag heeft zijn eigen kleur. Rood = zaterdag en Blauw voor zondag.
Geen polsbandje is geen toegang tot het terrein. Polsbandje moet gedragen worden om de pols.

Rijders contact persoon: Natalie Corsmit
Kijk op het uithangbord of er straffen zijn uitgedeeld. 
Natalie staat in contact met de WL. Als men het ergens niet mee eens is, kunt u zich binnen een 
half uur melden bij de rijders contact persoon. (tijd op het procesverbaal formulier)
Na een half uur is de uitslag final en kan men er niks meer aan doen.
Maandag na de race klagen over een situatie bij de organisatie heeft dus ook geen zin.

Transponder (huur)
Een transponder kan gehuurd worden bij de organisatie.
Het niet goed functioneren/vergeten of verliezen van de transponder is voor eigen 
verantwoording. Zie ook KNAF reglement.

Let op: Transponder op de kart bij vrije training (zaterdag en zondag).
Dit is een extra check voor het juist functioneren van de transponder en de doorkomst naar de 
tijdwaarneming.

Startnummers op de kart
Let op dat op alle zijden de nummers op de kart goed leesbaar zijn.   
• Uitslagen bij het uithangbord – restaurant
• Wordt u opgeroepen of wilt u de rijders contact persoon spreken, dan kunt u zich melden bij 

de tijdwaarneming boven in de toren 

Rijders briefing



Rollende start uitleggen / je kunt de race niet winnen in de 1e bocht
• Opwarmronde en dan formatie ronde
• Blijf op de positie rijden zoals je staat opgesteld in parc ferme
• Na rode lijn (of pionnen) mag je niet meer inhalen in de formatie ronden
• Houdt afstand tijdens het aanrijden naar de start – kartlengte ertussen / niet opduwen
• Als de lichten uit gaan, mag je buiten de corridor en is de start begonnen
• Na een 2e valse start blijft de tijd gewoon lopen

Bij de start gaan we rechtdoor en snijden we het stukje Mickey mouse af!!!

Stilstaande Start (KZ2 en KZ2+)
• Opwarmronde en dan formatie ronde
• Blijf op de positie rijden zoals je staat opgesteld in parc ferme
• Als de kart op de startopstelling stil valt, dient de rijder van die kart direct zijn hand op te 

steken. De starter besluit op dat moment tot een extra formatie ronde en zal de veroorzaker 
achteraan moeten starten

• Lichten uit, start vrij

Compleet Race controll aanwezig ter ondersteuning van de wedstrijdleiding.

Klikbumpers voor alle klassen: zie aanvullend sportief reglement.
Micro Max / Mini Max / Max junior, max senior, DD2/master, KZ2 en KZ2plus.
Kom met de klikbumper los van de kart parc ferme binnen.
Na de race: blijf in je kart zitten totdat een official is geweest voor de controle. 
Manipuleren van de klikbumper wordt zwaar bestraft. 

Respecteer de gele vlag: Deze straf is aangepast. Zie knaf reglement!!!
Gele vlag tijdrijden = 3 plts terug.
Gele vlag heats = 3 seconde of minimaal 1 plts terug.

Live stream aanwezig 
De fans thuis kunnen vanaf 10:45 de live stream volgen (vanaf tijdrijden). Dit zowel op 
zaterdag als zondag. www.livebroadcast.nl/chrono

Prijsuitreiking op zaterdag en zondag:
Kom in uw race overall naar de prijsuitreiking.
Houdt zoveel mogelijk 1,5 mtr afstand en draag uw mondkapje. 
Dit geldt zowel voor ouders/begeleiders/etc als op het podium.

Lees het bijzonder reglement door mbt warmdraaien (carburateur afstellen) van de KZ2 / KZ2 
motoren.
En verdiep u zelf in de reglementen zoals deze ook staan vermeldt op de website van chrono 
karting.

Let op uw sportief gedrag op en naast de baan!!!

Veel plezier, Succes & Stay Safe!


