Deelnemers Vrij rijden 21 November 2021
Onderstaand treft u de informatie aan m.b.t. de combinatie Vrij rijden en de HARC
Historic 250. Wij vragen uw aandacht en medewerking om deze dag ook organisatorisch
tot een succes te maken.
Waar moet u rekening mee houden?
Aankomst circuit:
Het is mogelijk om op zaterdag 20 November a.s. aan te rijden vanaf 18.00 uur, echter de
pitboxen zijn pas vanaf 18.30 uur te bereiken, aangezien er op deze dag een Endurance
evenement plaatsvindt.
Parkeren op het circuit:
Deelnemers (Vrij rijden) op Paddock 2, oftewel Heineken paddock. Privé auto’s op Parking A,
bij de hoofdtribune. Hierop zal worden gehandhaafd.
Wij vertrouwen er op dat u uw medewerking verleent, alleen op deze wijze heeft iedereen
genoeg ruimte. Het zal een drukke dag worden met veel deelnemers aan de 2 evenementen op
één dag, Vrij rijden en de HARC Historic 250.
Inschrijving:
De inschrijving vindt plaats in pitbox 23-24.
08.00 – 08.45 uur inschrijving groep 2-3 (race-auto’s ).
08.15 – 09.00 uur inschrijving groep 1 (Straat auto’s).
Om de wachtrijen niet te lang te laten worden verzoeken wij u vriendelijk om zich stipt aan
deze inschrijftijden te houden en zich bij voorkeur van te voren via de HARC website aan te
melden.
Keuring:
Deze zal plaatsvinden in pitbox 24. éénrichtingsverkeer voor snelle afhandeling).
08.00 – 09.00 uur Keuring Vrij-rijden deelnemers groep 2/3
08.30 – 09.00 uur Keuring Vrij-rijden deelnemers groep 1
Verplichte Briefing:Vrij rijden pitbox 25.
08.30 – 8.45 uur
Groep 2-3
09.00 – 9.15 uur
Groep 1
Vrij rijden:
groep 2/3
groep 1

Sessie tijden
09.00 – 09.40
09.40 – 10.10

Pauze

12.10 – 13.05

Kosten
Kosten

Groep 2-3
Groep 1

10.10 – 10.50
10.50 – 11.20

€ 195,-- leden
€ 170,-- leden

11.20 – 11.50
11.50 – 12.10

13.40 – 14.10
14.10 – 14.30

€ 255,-- niet leden
€ 230,-- niet leden

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

Pitstraat alleen toegankelijk via Pitbox 0 tijdens het vrij rijden.
Volg strikt de aanwijzingen van officials en langzaam rijden.
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.
Huur pitboxen alleen voor deelnemers HARC HISTORIC 250 (meerdere auto’s, minimaal 3
per box verplicht). Prijs E 150.Organisator HARC behoudt zich het recht voor ook pitboxen te gebruiken voor keuring van
Vrij Rijden).
Participants Free driving November 21, 2021
Below you will find the information regarding the combination Free driving and the
HARC Historic 250. We ask for your attention and cooperation to make this day a
success from an organizational point of view.
What should you take into account?
Arrival circuit:
It is possible to drive on Saturday 20 November from 6 p.m., however the pit boxes are
only accessible from 6.30 p.m., as an Endurance event takes place on this day.
Parking on the track:
Participants (Free driving) on Paddock 2, or Heineken paddock. Private cars on Parking
A, near the main grandstand. This will be maintained.
We trust that you will cooperate, only in this way everyone will have enough space. It will
be a busy day with many participants in the 2 events in one day, Free Driving and the
HARC Historic 250.
Registration:
Registration takes place in pit box 23-24.
08.00 - 08.45 registration group 2-3 (racing cars).
08.15 - 09.00 registration group 1 (streetcars).
To prevent the queues from getting too long, we kindly request you to strictly adhere to
these registration times and to register in advance via the HARC website.
Scrutineering:
This will take place in pit box 24. one-way traffic for fast handling).
08.00 - 09.00 Inspection Free-driving participants group 2/3
08.30 - 09.00 Inspection Free-driving participants group 1

Mandatory Briefing:
Free driving pit box 25.
08.30 - 8.45 am Group 2-3
09.00 - 9.15 am Group 1
Free driving: Session times
groep 2/3
groep 1

09.00 – 09.40
09.40 – 10.10

10.10 – 10.50
10.50 – 11.20

11.20 – 11.50
11.50 – 12.10

13.40 – 14.10
14.10 – 14.30

Break 12.10 - 13.05
Costs Group 2-3 € 195, - members € 255, - non members
Costs Group 1 € 170 members € 230,-- non members
It will be a busy day with many participants on one day, Free driving and the HARC
Historic 250.
Pit lane only accessible via Pitbox 0 during free driving.
Strictly follow the directions of officials and drive slowly.
During the HARC HISTORIC 250 it is therefore NOT allowed to leave the circuit from a
pit box with equipment or car via the north gate. You have to wait until after the Finish.
Pitboxes are allocated by HARC organization.
Rent pit boxes only for participants HARC HISTORIC 250

