
Programma 14-05-2021  LET op tijdschema aangepast ivm evenment HZT 

2021 Vrijrijden HARC         AANGEPAST ivm COVID 19  

Inschrijving controle en keuring: (er is maximaal 1 persoon per auto toegestaan tijdens keuring / inschrijving.) 

Inschrijving controle en keuring vindt plaats in pitbox 23-24. (eenrichtingsverkeer voor snelle afhandeling) 

LET OP UW SLOT TIJDEN.  Indien u te laat bent , bestaat de mogelijkheid dat u langer moet wachten. 

Het is niet toegestaan om met meer dan 2 auto's in de Pitbox aanwezig te zijn dus graag buiten wachten op aanwijzingen van onze 
medewerker. Er zullen 3 lijnen waar u zich kunt opstellen, nl; 

groep 1, groep 2/3 en groep 4  

08.00 - 08.30 uur aanmelden /Keuring Vrij rijden groep 1 (straatauto's). 

08.20 - 08.45 uur aanmelding /Keuring Vrij rijdende groep 2-3 (racewagens). 

08.45 - 09.00 uur aanmelding / Inspectie Vrij rijdende groep 4 (monopostos en Lotus 7-achtige auto's). 

Om te voorkomen dat de wachtrijen te lang worden, verzoeken wij u vriendelijk om u strikt aan deze aanmeldtijden 

te houden en u vooraf aan te melden via de website van HARC. 

VERPLICHTE BRIEFING (digitaal) en vrijwaring (digitaal) 

Deze formulieren worden u na aanmelding digitaal toegestuurd en wij vragen u vriendelijk maar dringend om deze vooraf 
digitaal te ondertekenen of anders uit te printen en te ondertekenen zodat u deze volledig ingevuld kunt inleveren bij de 

keuring (ivm de COVID 19 protocollen)! 

Extra info briefing vrijrijden pitbox 25. 

08.30 - 8.45 uur Groep 1-2-3              09.00 - 9.15 uur Groep 4 

Tijdschema / Tracktijd Vrij rijden: sessietijden 

Groep 1     09.00 - 09.30 uur        11.00 - 11.30         13.45 - 14.00 

Groep 2/3  09.35 - 10.20 uur        11.35 - 12.20         14.00 - 14.45        15.30 - 16.10  

Groep 4     10.25 - 10.55 uur        12.25 - 12.55         14.50 - 15.30         16.10 - 16.30  

NKGTTC 16:30 – 17:00 

Pauze        12.55 - 13.45 

Prijzen: 2021 (inclusief btw) 

Inschrijving groep 1: € 125 HARC leden € 170 niet-leden 

Inschrijving groep 2: € 240 HARC leden € 340 niet-leden 

Inschrijving groep 3: € 240 HARC leden € 340 niet-leden 

Inschrijving groep 4: € 220 HARC leden € 290 niet-leden 

 

Het is vanaf 01-01-2021 om in alle auto's een vaste brandblusser te hebben. 

Het is ook verplicht om brandwerende kleding te dragen in raceauto's op vrij-rijden dagen van HARC.  

Zie ook de aanbieding van de HARC in samenwerking met Racing Sportiva boven op de galerij van de 

pitstraat. 

 
 

 


