
Participants HARC Historic 250 - March 8, 2020 

 

Below you will find the information regarding the combination Free driving and the HARC 

Historic 250. In connection with the adaptation to the circuit that is still in full swing, we ask 

your attention and cooperation to make this day also an organizational success. 

 

REGISTRATION (Bernie's, above pit box 25) Scrutenering at pit box 25 Tent / yellow truck 

Molenaar 

 

09.00 – 11.00 uur Registration / license check HARC Historic 250 E 500.- 

10.00 – 12.00 uur Scruteneering HARC Historic 250 

12.00 – 12.15 uur Mandatory briefing in Media Center, above pit box 0 HARC Historic 250 

 

Pause 12.35 - 13.05 

 
From 12.40  Preparing the pit lane 

13.05 - 13.35  Qualification HARC Historic 250 

14.45 - hour    Start procedure HARC Historic 250 (Set up 2 rows of pit lane on the left) 

14.55 pm  Warm up HARC Historic 250 

15.00 –hour  Start HARC Historic 250 (Max. 59 laps or 2 hours) 

5.00 pm   Finish HARC Historic 250 

5.30 pm hour  HARC Historic 250 (Bernie's) 

 
Important in connection with renovation circuit; 

Paddock 1 only accessible teams HARC HISTORIC 250 and participants Free driving. 

Please take account of each other i.v.m. limited space! 

Private cars only at parking Paddock 2. This will be maintained. 

Pitstraat only accessible via the circuit or at break or change of groups, via the Noord gate 

opposite direction pits street. Strictly follow the directions of officials and drive slowly. 

Pit boxes only accessible via pit lane. 

During the HARC HISTORIC 250 it is therefore NOT allowed to leave the circuit from a pit 

box with material or car via fence North. We have to wait until after the Finish. 

Pitboxes are assigned by HARC organization. Price E 100.- 

Rent pit boxes only for Zandvoort 250 participants, a minimum of 2 cars per box is 

mandatory. 

Organizer HARC reserves the right to use pit boxes for the inspection of Monoposto's Free 

Driving. 

 
We count on your cooperation to follow all instructions during the event. It will be a busy 

day with many participants in one day, Free driving and the HARC Historic 250. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deelnemers HARC Historic 250 - 8 maart 2020 
 

Onderstaand treft u de informatie aan m.b.t. de combinatie Vrij rijden en de HARC 

Historic 250. In verband met de aanpassing aan het circuit dat nog in volle gang is, vragen 

wij uw aandacht en medewerking om deze dag ook organisatorisch tot een succes te 

maken. 
 

INSCHRIJVING  (Bernie’s, boven pitbox 25 ) KEURING bij pitbox 25 Tent/gele truck 

Molenaar 

 

09.00 – 11.00 uur Inschrijving/licentiecontrole HARC Historic 250  E 500.- 

10.00 – 12.00 uur Scruteneering HARC Historic 250 

12.00 – 12.15 uur Verplichte briefing in Media Center, boven pitbox 0 HARC Historic 250 

 

 

Pauze  12.35 – 13.05 uur 

 

 

Vanaf 12.40 uur   Opstellen pitstraat 

13.05 – 13.35 uur Kwalificatie HARC Historic 250 

14.45 –uur  Start procedure HARC Historic 250 (Opstellen links 2 rijen pitstraat)  

  

14.55 –uur  Warm up HARC Historic 250  

15.00 –uur  Start HARC Historic 250 (Max. 59 ronden of 2 uur) 

17.00 –uur  Finish HARC Historic 250 

17.30 –uur  Huldiging HARC Historic 250 (Bernie’s) 

 

 

Belangrijk in verband met verbouwing circuit;  

Paddock 1 alleen toegankelijk teams HARC HISTORIC 250 en deelnemers Vrij rijden. 

Graag rekening met elkaar houden i.v.m. beperkte ruimte! 

Privé auto’s alleen op parkeerplaats Paddock 2. Hierop zal worden gehandhaafd. 

Pitstraat alleen toegankelijk via het circuit of bij pauze of wisseling groepen, via hek Noord in 

tegengestelde richting  pits straat in. Volg strikt de aanwijzingen van officials en langzaam 

rijden. 

Pitboxen alleen toegankelijk via pitstraat. 

Tijdens de HARC HISTORIC 250 is het dus NIET toegestaan om vanuit een pitbox met 

materiaal of auto, via hek Noord het circuit te verlaten. Er moet gewacht worden tot na de 

Finish. 

Pitboxen worden toegewezen door HARC organisatie. Prijs E 100.- 

Huur pitboxen alleen voor deelnemers Zandvoort 250, minimaal 2 auto’s per box verplicht. 

Organisator HARC behoudt zich het recht voor pitboxen te gebruiken voor keuring van 

Monoposto’s Vrij rijden. 

 

 

Wij rekenen op uw medewerking alle instructies tijdens het evenement op te volgen. Het zal een 

drukke dag worden met veel deelnemers op één dag, Vrij rijden en de HARC Historic 250. 

 

 


