
 

 

 

 
CLUBKAMPIOENSCHAP KARTCLUB VENRAY 

ZONDAG 18 JUNI 
 
 

8:30   inschrijving training in de kantine 
 
9:00 tot 9:20   training  Honda cadet – 60cc 
9:20 tot 10:00  training overige klasse (zie website toegelaten klasse) 
 
10:00   inschrijving wedstrijden Short Track Car 
 
10:00 tot 10:20  training Honda cadet – 60cc 
10:20 tot 10:40  training overige klasse (zie website toegelaten klasse) 
10:40 tot 11:00  Short Track Car  
 
11:00 tot 12:00  inschrijven club wedstrijden en transponder registratie (in de kantine) 
 
11:00 tot 11:20  training Honda cadet – 60cc 
11:20 tot 11:40  training overige klasse (zie website toegelaten klasse) 
11:40 tot 12:00  Short Track Car 
 
12:00 tot 12:20  training Honda cadet – 60cc 
12:20 tot 12:40  training overige klasse (zie website toegelaten klasse) 
12:40 tot 13:00  Short Track Car 
 
12:40   briefing Honda cadet – 60cc (kantine) 
12:50   briefing overige klasse (kantine) 
 
13:00 tot 13:10  chrono Honda cadet – 60cc 
13:10 tot 13:20  chrono formule Honda 9pk junior & senior (zie website toegelaten klasse) 
13:20 tot 13:30  chrono junior & senior klasse 15pk en 2 takt (zie website toegelaten klasse) 
 
13:30 tot 13:50  Short Track Car 
 
13:55 tot 14:10  race 1 klasse Honda cadet – 60cc 
14:15 tot 14:40  race 1 formule Honda 9pk junior & senior (zie website toegelaten klasse) 
14:45 tot 15:05 race 1 junior & senior klasse 15pk en 2 takt (zie website toegelaten klasse) 
 
15:10 tot 15:25  race 2 Honda cadet – 60cc 
15:35 tot 16:00  race 2 formule Honda 9pk junior & senior (zie website toegelaten klasse) 
16:10 tot 16:30  race 2 junior & senior klasse 15pk en 2 takt (zie website toegelaten klasse) 
 
14:20   podium Short Track Car 
16:30   podium Honda cadet – 60cc & uitreiking seizoen 2016 
16:40   podium overige kart klasse & uitreiking seizoen 2016 
 
Aan de hand van het aantal inschrijvingen kan het wedstrijd programma aangepast worden. 
Dit wordt gecommuniceerd na sluiting van de inschrijving. 


