Belangrijke mededelingen Autocross Masters Wijhe 24 & 25 juli 2021

TOM- TOM ADRES: Wijheseweg 53, 8015 RB Zwolle (vanaf daar wordt U verder geleid).
Belangrijke tijden:
Vrijdag 23 juli
Zaterdag 24 juli

Zondag 25 juli

12.00 uur
Opening rennerskwartier
17.00 – 21.00 uur
Technische keuring
7.15 – 8.00 uur
Wedstrijdsecretariaat geopend voor bijzonderheden en
huur transponders ophalen.
7.15 – 7.45 uur
Technische keuring
8.15 uur
Rijdersbriefing op de baan bij de jurybus
9.00 uur
Aanvang wedstrijden
20.00 – 20.30 uur
Wedstrijdsecretariaat geopend voor bijzonderheden
7.45 – 8.15 uur
Wedstrijdsecretariaat geopend voor bijzonderheden
7.45 – 8.00 uur
Technische keuring
9.00 uur
Aanvang wedstrijden
Zondagavond maximaal 1 uur na de laatste finale prijsuitreiking

Met de keuring ontvangt iedereen zijn startnummerset voor wie dit nog niet heeft. Ook moet het
registratie formulier en het Privacy statement formulier ondertekenend worden voor wie dat nog
niet gedaan heeft, denk daarbij ook aan je licentie en het transpondernummer te controleren!
zonder het tonen van geen geldige licentie, of ERB licentie géén keuringskaart.
Transponderhuur is €200.- borg en €25.- huur. Transponders af te halen tijdens en bij de keuring of
op zaterdag morgen in de jurywagen van 7.15 tot 8.00uur
Entree prijzen:
Gehele weekend
€30.- per persoon
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang
Parkeergeld rennerskwartier €10.- per voertuig

auto/trekkende voertuigen

ERB Licentie (daglicentie):
- Denk eraan dat de daglicentie alleen van te voren ONLINE aan te vragen is. Dit kan via de KNAF site
en is te vinden onder de naam ERB.
Startvolgorde wedstrijden:

Klasse: 9 – 5 – 3 – 4 – 1 – 8 – 10 – 6 – 2 – 7.

Startnummers:
Er mag alleen gereden/deelgenomen worden met de startnummer set van Autocross Masters, zie
reglement.
Controle bij de ingang
Het kan zijn dat de kassamedewerkers in de bus komen controleren op zwart-rijders. Daarnaast
dient het gekleurde bandje GEDRAGEN te worden. Word je gecontroleerd en draag je geen bandje,
dan mag je een nieuw bandje gaan kopen aan de kassa.
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Rennerskwartier
Openingstijd rennerskwartier vrijdag 23 juli van 12.00 uur tot 24.00uur;
Denk er dus aan, vrijdag na 24.00 uur is de kassa gesloten.
Parkeren binnen de vakken. De eerste 3 rijen zijn al bezet.
Op het rennerskwartier dient stapvoets (5km/u) te worden gereden;
Het is ten strengste verboden met crossmotortjes e.d. op het terrein te rijden
(m.u.v. de organisatie);
Milieuzeil onder de gehele crossauto;
Er mogen geen dichte tenten etc. neergezet worden tegen de afzetting waar het publiek zich
bevindt;
Stroomaggregaten en andere geluidsbronnen zoals radio's e.d. uit na 24.00uur tot smorgens
7.00 uur(m.u.v. de voorzieningen van de organisatie die nodig zijn voor verlichting en
toiletten), dit geldt ook voor alle nachten, zondagnacht;
Houd het terrein schoon, afval in de daarvoor bestemde containers of in de door de
organisatie aan U uitgereikte afvalzakken;
Verzamel bierdopjes, lipjes van blikjes, sigarettenpeuken etc. in een apart emmertje/ potje,
niet op de grond.
Open vuur verboden, barbecueën is uiteraard wel toegestaan;
Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan commerciële activiteiten uit
te voeren.
Bezoekers/ deelnemers worden verzocht zich te houden aan de voorschriften en/ of
aanwijzingen van de organisatie en het overige personeel.
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel
ontstaan aan de bezoeker en/ of de goederen van de bezoeker. Hieronder wordt ook
verstaan diefstal en vermissing.
Tijdens het evenement worden (foto-)opnames gemaakt. Deelnemers en bezoekers geven
bij binnenkomst stilzwijgend toestemming om deze opnames te verveelvuldigen, openbaar
te maken en/ of te gebruiken voor promotiedoeleinden.
Bij vernieling of ruzie of het overtreden van de (corona)regels, is de rijder verantwoordelijk
voor zijn of haar monteurs.
In alle gevallen, waarin deze mededelingen niet voorzien, zal de organisatie, beveiligings- of
cateringsorganisatie maatregelen nemen ten gunste van de wedstrijd.
Graag willen wij U verzoeken het terrein uiterlijk maandag 26 juli 12.00 uur te hebben
verlaten.
-

-

Mocht u onverwacht hulp nodig hebben dan kunt u contact opnemen met de organisatie:
06-44998223, de persoon met dit nummer is ook 's nachts op het terrein aanwezig. Bij
noodsituaties dient u direct 112 te bellen. Het terrein is gelegen aan de Rijksstraatweg 4,
8131 PB Wijhe. Stel daarna meteen de organisatie op de hoogte (06-44998223), deze kan
dan direct maatregelen treffen zodat hulp direct bij de ingang opgevangen kan worden.
Dienstdoende huisarts:
Centrale Huisartsenpost Zwolle: 0900-3336333
Dichtstbijzijnde ziekenhuis
Ziekenhuis Isala Zwolle: Dokter van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

