Beste deelnemers,
Je ontvangt deze rijdersmailing omdat jij je hebt aangemeld voor deze, of alle wedstrijden van
AutoSport Groningen. Lees deze briefing goed door, en kom op de wedstrijddag niet voor
verassingen te staan en zorg daardoor dat de dag vlot voor ons allemaal verloopt.
Adres: Winsumerstraatweg 4, 9951 TK, Winsum (Volg de borden langs de N361)
Stapvoets rijden graag op het terrein, volg op het rennerskwartier de aanwijzingen op van onze
medewerkers. De eerste rij langs de baan op het rennerskwartier is gereserveerd voor sponsoren.
Tijden:
- Poort geopend vanaf 07.00uur
- Keuren van +/- 07.45uur tot 10.00uur! (bij de voorstart)
- Inschrijven: tot 10.00 uur in de tent van Vijfschaft Catering
- Rijdersbespreking: 10.45 uur, bij de tent van Vijfschaft Catering
- Start wedstrijden 11.00uur
Aan de poort betaald men entree en ontvangt men een rijdersbriefje, vul deze volledig in en ga met
je wedstrijdklare auto naar de technische keuring. Iedereen moet wederom keuren!
Bij de technische keuring ontvangt men 2 stempels als alles akkoord is, daarna kan men zich
inschrijven in de tent van Vijfschaft Catering.
Belangrijk, kom op tijd bij de start. Te laat bij de vooropstelling betekend achteraan starten, en als
het hek gesloten is kun je niet meer meestarten!!
Tijdens de laatste wedstrijd van 2 juni heeft iedereen kunnen zien dat er in de tot 1950cc klasse
een technische nacontrole heeft plaats gevonden. De kans bestaat dat onze TC dat ook de komende
wedstrijd weer gaat doen. Zorg er dus voor dat je je inschrijft voor de juiste klasse en dat je auto
voldoet aan de (technische)reglementen. Voldoe je niet? Accepteer dan ook de consequenties die
daar aan verbonden zijn.
Tot slot, we accepteren geen hufterig of agressief gedrag richting onze medewerkers. Hen volledig
de huid vol schelden heeft totaal geen zin, zij staan er voor jullie, respecteer dat! Doe je het toch?
Accepteer dan wederom de consquenties.
We hopen iedereen aankomende zaterdag te verwelkomen op ons circuit en wensen iedereen een
machtig mooie sportieve dag toe! De zonkracht lijkt sterkt te worden, dus denk om voldoende water
en bescherm jezelf goed tegen de zon. Oja, drinken meebrengen is geen probleem maar GLASWERK
is ten strengste verboden.
Namens bestuur AutoSport Groningen,
Jasper van den Berg.

