Classic Race Aarhus Fond
Rudolfgårdsvej 7
DK-8260 Viby J.
www.craa.dk

Slutinstruktion 1
Tak for din anmeldelse, vi glæder os til at se jer.
Alle Førermøder holdes i telt over for Pitstop ( Spisestedet). Efter tidsplanen. Version 4.
Licenskontrol/Løbssekretariat er åbent fra torsdag kl. 16.30. Som i finder på af Lotusvej
Her findes også en plan over Støjmålerplads.
Stop and Go og Strafbanen er placeret ved Pit for enden af langsiden.
Tilbud om oliesugende måtter fra Berendsen som kan afhentes på Tangkrogen ved Berendsen
stand lige inden for Hovedindgangen.
Teknisk kontrol prioriteres i henhold klassernes rækkefølge i tidsplanen. Husk at have
anmeldelsesblanket mm. klar og korrekt udfyldt Mangler i kontrol sker henvendelse til
Tekniskkontrol som i kan finde ved vægten og Parc Ferme på hjørnet af Lotusvej og Porsche vej.
Frivillig vejning torsdag foregår ved henvendelse til Teknisk kontrol.
Alle kørere SKAL holde klar ved banen senest 15 min. før deres køretid. Tidsplanen kan ændres
undervejs, og det er enhver køres egen pligt at holde sig underrettet om ændring i tidsplanen.
Alle tider er ca. tider.
Biler der udgår, afleveres ved Paddock indkørsel (Tangkrogen)
Parkering på vejene er forbudt, de vil blive fjernet.
Billetter og Armbånd til teams sælges fra Headquarters torsdag kl.17-20 og fredag 10-18.
Priser incl. Moms.
Fredag
Lørdag
Søndag
Partout
Lørdag med tribune
Søndag med tribune
Partout med tribune
Tilkøb af tribunebillet

Kr. 190
kr. 250
Kr. 250
Kr. 550
Kr. 420
Kr. 420
Kr. 850
Kr. 170

Fakta dommer: Start-og Mål dommer: Sten Skouborg- Kim Brammer- Jens MathiasenTorben Bondesen-Ole Rasmussen.
Straf bane: Lars Weinreich Stop and go: Anja Kristensen - Floppys Kongevejen: Aage Lottrup
Chikane Carl Nielsens vej: Frank Jensen – Floppys Frederikshøj: Bjarke Olsen

Husk at sætte jeres transponder til opladning, det er din tid det gælder.
Vedhæftet tidsplan version 4.
Alle ønskes en god racer weekend.
Med venlig hilsen Løbsledelsen AAS / CRAA

