ENDURANCE 24H ASSEN-ZANDVOORT 22 -23 SEPTEMBER 2018
De races worden verreden zonder extra verlichting.
Inschrijven is mogelijk voor de gehele wedstrijd, deze kosten bedragen €1.750,De kosten voor deelname aan alleen Assen of Zandvoort bedragen €900,De inschrijving en de keuring begint vrijdagavond om 19.00 uur in Assen.
Daarna volgt loting voor de startopstelling (zie tijdschema Assen).
Alle straffen dienen voor de finish te zijn ingelost resp. te worden verrekend in de
tijdwaarneming.
Na de race volgt een parc fermé naast het TC gebouw. Verdere instructie volgt ter
plekke.
Het transport vindt plaats door de teams /rijders zelf.
De teams hebben daarna een maximale stint tijd van 4 uur om hun raceauto af te
leveren in het parc fermé in Zandvoort.
Het in- en uitladen wordt niet meegeteld. Aldaar is vanaf beide tunnels begeleiding
naar het parc fermé.
Onderweg worden er nog 1 of 2 acties van de teams cq rijders verwacht, nadere
informatie hierover volgt. Teams die te laat binnenkomen, krijgen 1 ronde aftrek.
Deelnemers die uitsluitend de race in Zandvoort rijden, kunnen op zondagochtend
vanaf 6.30 uur inschrijven en keuren in het TC gebouw.
Bij de start in Zandvoort (zie tijdschema Zandvoort) begint een nieuwe race, waarna het aantal gereden ronden van Assen voor de deelnemers die de 24h rijden,
via de tijdwaarneming worden bijgeteld.
Deelnemers die uitsluitend de race in Assen of Zandvoort rijden, zullen 1 minuut
later van start gaan, dus een dubbele start.
Er wordt gereden volgens een dagklassement zowel in Assen als in Zandvoort,
waarna voor de deelnemers aan de 24h van Nederland de resultaten bij elkaar
worden geteld, dus extra klassement.
Voor koppelteams bestaande uit Peugeots en Volvo’s geldt geen verplichte
pitstoptijd.
Voor koppelteams bestaande uit SLK en BMW E 30 geldt een verplichte stop van
1.45 min.
Wij hebben er erg veel zin in, jullie ook?

