Licentie 2022 : Aanvragen via : info@pacautospeedway.nl o.v.v. naam-klasse-startnr en transpondernr .
De jaarlicentie geeft je toegang tot alle wedstrijden en trainingen zonder extra kosten.(incl 2 entrees)
De jaarlicentie kost €225,- en dien je te voldoen via bank:
Rabobank : NL36RABO 0142 3114 05 .
Er wordt op het circuit geen contant geld aangenomen voor trainingen en licenties!!
Aan de kassa, en de verkoopstands kan je alleen contant betalen.
Keuringsboekje 2022 : Elke rijder van een PAC klasse ontvangt bij de eerste keuring een “keuringsboekje”.
Hierin wordt door de keurmeester vermeld of je bolide is gekeurd, en je deel mag nemen aan de wedstrijden.
Als je dit boekje op een wedstrijddag niet kan tonen, kan je niet rijden ! Ben je het boekje kwijt, en je moet een
nieuw boekje aanschaffen dan kost dit €50,- .
Keuringen 2022: De keuringen vinden plaats tussen 9.30 en 10.30 PAC klassen keuren op de baan t.h.v start
finish. Stockcar F2- DSCDA Saloons - NHRRGG Hotrods – 2 ltr Hotrods etc. keuren in parc fermee , of op aanwijzing
van aanwezige keurmeester .
Aanmelden in 2022: Na de eerste, verplichte aanmelding ,via mail: info@pacautospeedway.nl (Donderdag voor
de wedstrijddag voor 20.00 uur) moet je op het circuit je aanmelding bevestigen . Dit kan tussen 8.30 en 10.30 bij
het entreegebouw aan de rennerskwartier zijde.
LET OP NIET TIJDIG AANGEMELD BETEKEND ACHTERAAN STARTEN
Transponders 2022 en verhuur: Het mylaps systeem uptodate en we beschikken nu ook over “livetiming”.
Hiervoor dien je de app op je smartphone te downloaden; www.speedhive.mylaps.com/app
Huurtransponders zijn (beperkt) te huur, prijs: €100 per wedstrijddag incl €50,- borg.(je ontvangt bij inlevering
€50,- retour) Bij verlies, of defect brengen wij €200,- in rekening.
Pac Kids 2022 : In 2022 rijden de PAC kids voor de wedstrijden. Van 11.00 tot 11.15 mogen zijn hun rondjes rijden
achter de PAC startcar. Voor elke deelnemer is er een attentie. Aanmelden is verplicht voor donderdag voor de
wedstrijddag via : packidsjaba@gmail.com
Sponsoren zijn van harte welkom, en mogen zich melden op bovenstaand E-mailadres.
PAC saloons banden reglement :Tijdens de gezamenlijke vergadering met de PAC saloons hebben we afgesproken
dat we in 2022, vanaf de eerste training/ wedstrijd met de straatbanden zouden rijden (op de aangedreven as)
De banden uit het oude( Lees voor2022) reglement mogen op de niet aan gedreven as worden opgebruikt.
Tijdens de eerste wedstrijddag gaan we hier streng op letten. Bij overtreding volgt DQ.
Milieu en veiligheid : Elke coureur dient zijn/ haar bolide op een zeil te parkeren, en bij elke deelnemende auto
dient een gekeurde brandblusser aanwezig te zijn, conform ons huishoudelijke reglement !

WWW.PACAUTOSPEEDWAY.NL , volg ons op Facebook en Instagram .
Locatie: JaBa circuit Akerstraat 18 Maria Hoop.

