
 

 

 

 

TIMING TRAINING KARTCLUB VENRAY 

ZATERDAG 11 MEI  
 

 

9:30   kantine open inschrijving training in de kantine 

 

10:00 tot 10:20  training  Honda Cadet – 60cc – Formule Honda 9pk 

10:20 tot 10:40  training  Junioren, Cadet en Minimax 

10:40 tot 11:00  training  Senior klassen 

 

11:00 tot 11:20  training  Honda Cadet – 60cc – Formule Honda 9pk 

11:20 tot 11:40  training  Junioren, Cadet en Minimax 

11:40 tot 12:00  training  Senior klassen 

 

12:00 tot 12:20  training  Honda Cadet – 60cc – Formule Honda 9pk 

12:20 tot 12:40  training  Junioren, Cadet en Minimax  

12:40 tot 13:00  training  Senior klassen 

 

13:00 tot 13:20  training  Honda Cadet – 60cc – Formule Honda 9pk 

13:20 tot 13:40  training  Junioren, Cadet en Minimax 

13:40 tot 14:00  training  Senior klassen 

 

14:00 tot 14:20  training  Honda Cadet – 60cc – Formule Honda 9pk 

14:20 tot 14:40  training  Junioren, Cadet en Minimax 

14:40 tot 15:00  training  Senior klassen 

 

15:00 tot 15:20  training  Honda cadet – 60cc 

15:20 tot 15:40  training  Junioren, Cadet en Minimax 

15:40 tot 16:00  training  Senior klassen 

 

 

16:00 tot 16:20  training  Honda Cadet – 60cc – Formule Honda 9pk 

16:20 tot 16:40  training  Junioren, Cadet en Minimax 

16:40 tot 17:00  training  Senior klassen 

 

  



 

 

 

 

Training reglement Raceway Venray 

 
 

 De coureur mag het circuit betreden enkel na inschrijving in de kantine.  

 

 Het polsbandje dat wordt ontvangen bij de inschrijving moet rond de pols van de rijder 

bevestigd worden. Het is NIET toegestaan om deze op de kart, overall of andere 

kledingstukken te bevestigingen. Het polsbandjes is persoonlijk en niet overdraagbaar. 

 

 De instructies van het baanpersoneel dient te allen tijde te worden opgevolgd. 

 

 Het is niet toegestaan om tijdens de vrije trainingen het circuit te betreden ter hoogte van 

de witte muur en voorbij het afbakenende zwart/gele lint. 

 

 Alleen tijdens de training van de Honda cadet – 60cc is het toegestaan aan slechts 1 

instructeur per deelnemer de baan te betreden. Zij zijn verplicht een fluor vestje te dragen.  

De instructeurs mogen dan enkel en alleen in de groene zone komen of op de grote oval 

aan de kant van de witte muur. Het betreden van het circuit is op eigen risico en verboden 

voor personen onder de 18 jaar. 

 

 Op het paddock is het niet toegestaan om te rijden met de kart. Deze mag enkel worden 

voortgeduwd of op een kartbok worden verplaatst. 

 

 Het warmdraaien of testen van de motor is verboden op de gehele paddock en achter de 

pitboxen volgens CIK regel 2019. 

Vanaf het betreden van de ingang van het circuit aan de ½ mile oval mag de kart pas 

worden gestart. Bij het verlaten van het circuit buiten de ½ mile oval is het verplicht om de 

motor uit te zetten.   

 

 Grondzeil of milieumat zijn verplicht onder elke kart of voertuig waar aan wordt gewerkt 

om te voorkomen dat eventuele vloeistoffen op de grond terecht komen.  

 

 Het is toegestaan een bus of aanhangwagen te parkeren op de aangegeven plekken op 

het paddockterrein. 

De ruimte voor de pitboxen moet te aller tijde worden vrij gehouden ten behoeve van 

ambulance en brandweer. 

 

 Het is verboden voor personenauto’s om te parkeren op het paddockterrein.  

 

 Gelieve bij vertrek het terrein netjes achter te laten. 

 

 


