
 

 

 
         

TRAINING RACEWAY VENRAY 7 MEI 2021 

         

8u00  poort open (toegang enkel met bewijs negatieve covid test)  

  enkel toegelaten;      

  onder de 18 jaar ; 1 rijder-1 monteur -papa-mama   

  boven de 18 jaar; 1 rijder-1 monteur-1 begeleider   

         

9u30  info balie inschrijvingen open (baangeld contant 55 euro incl stroom) 

         

10u00-10u15  schakel kz & iame x30 super shifter    

10u15-10u30  mini parilla 60cc & mini parilla 60cc nationaal   

10u30-10u45  iame x30 junior & junior nationaal    

10u45-11u00  iame x30 senior & senior nationaal    

         

11u00-11u15  schakel kz & iame x30 super shifter    

11u15-11u30  mini parilla 60cc & mini parilla 60cc nationaal   

11u30-11u45  iame x30 junior & junior nationaal    

11u45-12u00  iame x30 senior & senior nationaal    

         

12u00-12u15  schakel kz & iame x30 super shifter    

12u15-12u30  mini parilla 60cc & mini parilla 60cc nationaal   

12u30-12u45  iame x30 junior & junior nationaal    

12u45-13u00  iame x30 senior & senior nationaal    

          

13u00-13u15  schakel kz & iame x30 super shifter    

13u15-13u30  mini parilla 60cc & mini parilla 60cc nationaal   

13u30-13u45  iame x30 junior & junior nationaal    

13u45-14u00  iame x30 senior & senior nationaal    

         

14u00-14u15  schakel kz & iame x30 super shifter    

14u15-14u30  mini parilla 60cc & mini parilla 60cc nationaal   

14u30-14u45  iame x30 junior & junior nationaal    

14u45-15u00  iame x30 senior & senior nationaal    

         

15u00-15u15  schakel kz & iame x30 super shifter    

15u15-15u30  mini parilla 60cc & mini parilla 60cc nationaal   

15u30-15u45  iame x30 junior & junior nationaal    

15u45-16u00  iame x30 senior & senior nationaal    

         

16u00-16u15  schakel kz & iame x30 super shifter    

16u15-16u30  mini parilla 60cc & mini parilla 60cc nationaal   
 
16u30-16u45  iame x30 junior & junior nationaal    

16u45-17u00  iame x30 senior & senior nationaal    



 

 

         

         

         

addendum covid regelement ter inzage aan de info balie raceway venray   

baanregelement 2021 zie keerzijde      

overnachting niet mogelijk       

geen personenwagens in de paddock, enkel op daarvoor bestemde parking   

publiek en extra bezoekers niet toegelaten!      

open vuur verboden in de paddock, geen vuil of banden achterlaten in de paddock.  
verboden motoren op te warmen in de paddock!     

Voor kz en super shifter 10 min voor aanvang training op de voorziene plaats voor box 1 
 


