
 

 

 
         

      

Collectieve test/ Training 15 februari 2020 

            

08.30   opening kantine en inschrijving     

09.00-10.00  kartschool voor beginnelingen 

     

10.00-10.15  honda cadet & parolin rocky     

10.15-10.30  formula honda 9 pk     

10.30-10.45  RK1 & Tillotson t4     

10.45-11.00  mini 60cc     

11.00-11.15  honda cadet & parolin rocky     

11.15-11.30  formula honda 9 pk     

11.30-11.45  RK1 & Tillotson t4     

11.45-12.00  mini 60cc     

12.00-12.15  honda cadet & parolin rocky     

12.15-12.30  formula honda 9 pk     

12.30-12.45  RK1 & Tillotson t4     

12.45-13.00  mini 60cc         

13.00-13.15  honda cadet & parolin rocky     

13.15-13.30  formula honda 9 pk     

13.30-13.45  RK1 & Tillotson t4     

13.45-14.00  mini 60cc     

14.00-14.15  honda cadet & parolin rocky     

14.15-14.30  formula honda 9 pk     

14.30-14.45  RK1 & Tillotson t4     

14.45-15.00  mini 60cc     

       



 

 

 

15.00-15.15  honda cadet & parolin rocky     

15.15-15.30  formula honda 9 pk     

15.30-15.45  RK1 & Tillotson t4     

15.45-16.00  mini 60cc         

16.00-16.15  honda cadet & parolin rocky     

16.15-16.30  formula honda 9 pk     

16.30-16.45  RK1 & Tillotson t4     

16.45-17.00  mini 60cc         

17.00-18.00  huurkarts (op reservering)     

         

Bij aanmelding vrije training gelieve uw transponder mee te nemen!    

   

Baanregelement raceway venray 2020 

Verboden op het circuit te komen tijdens de vrije trainingen. Alle personen mogen niet over de witte muur 

komen en niet voorbij het afbakende lint zwart/geel dat voorzien is op de baan.  Enkel tijdens de mini tijd 

mag 1 instructeur per deelnemer mee de baan op en is voorzien van een fluo vestje.  De deelnemers mogen 

dan enkel in de groene zone komen of op de grote oval aan de kant van de witte muur.  Het betreden van 

het terrein is op eigen risico. Verboden onder de 18 jaar. 

 In de kart paddock is het verboden om met de kart te rijden.  Karts mogen enkel voorgeduwd worden of per 

bokje vervoerd worden. Het is verboden om de karts op te warmen in de kart paddock volgens CIK regel 

2020.  Bij overtreding kan u verwijdering van het circuit opgelegd worden. 

Grondzeil of milieumat is verplicht onder elke kart of voertuig waar aan gewerkt wordt.  Het is ten aller tijden 

verboden om benzine of olie plekken aan te brengen in de paddock. Geen vuil of banden achter laten in de 

paddock. Gelieve het terrein netjes achter te laten. Het starten van de kart is enkel mogelijk bij de ingang van 

het circuit.  Bij het verlaten van de het circuit dient de kart worden uitgezet.  De kart piloot mag enkel het 

circuit betreden na het aanmelden voor de dagpas in de kantine.  Het tijdschema van de dag is van 

toepassing.  De instructies van het baanpersoneel dient ten aller tijden opgevolgd te worden. Het polsbandje 

dient rond de pols van de rijder gemonteerd worden! NIET rond de kart of kledingstukken!  

Parkeren van auto's is verboden in de kart paddock.  Personen wagens zijn niet toegelaten. Parking is 

vooraan het terrein aan de opgegeven plaats. 

De kartpaddock is het mogelijk om te parkeren met uw Bus of aanhangwagen op de daarvoor aangegeven 

plaats.  Voor de garage boxen mag er niet geparkeerd of opgesteld worden dit moet vrij blijven voor 

brandweer en ambulance. (witte lijn is eindpunt) 

Alle uitlaten dienen in goede werking te zijn, er kan ten aller tijden gevraagd worden om het circuit te 

verlaten wegens een overschrijding van DB.       


