Op 30 en 31 juli 2022, EK-autocross op Nederlandse bodem en wel in Toldijk. Al een aantal maanden
is er overleg tussen de SACRON (Stichting Autocross Organisatie Nederland) en de SAML (Stichting
Auto- en Motorsport Loenen) over de organisatie van een EK-wedstrijd in Toldijk.
Naast de EK klassen zullen tijdens deze wedstrijd er een tweetal gastklassen aan de start
verschijnen: Toerwagenklasse / Klasse 3 AM (max 24 rijders) en een combi van de Sprintklasse
2000 en Sprintklasse 1600 – Buggy 2WD (max 36 rijders).
Onder welk reglement(en) rijdt de gastklassen?
•
•
•
•

KNAF Reglementenboek
Algemeen Reglement Sectie Autocross 2022
Toerwagen: Productie auto Veiligheids- en technisch reglement (club)
Sprintklassen: Sprintklassen – Veiligheids- en Technisch reglement (club)

Met uitzondering van de banden: Er mag alleen met banden gereden worden met maximaal
15mm profieldiepte en 15 mm nopafstand.
(voorlopig*) Programma gastklasse
Donderdag 28 juli is vanaf 12:00 uur het rennerskwartier open. Het rennerskwartier is voor
deelnemers, iedere deelnemer krijgt een vaste plek van 8 bij 18 meter, welke vooraf
gereserveerd moet worden, hiervoor komt binnenkort een reserveringssysteem online.
Er is naast het rennerskwartier een camping waarop overnacht kan worden.
Vrijdag 29 juli
Technische keuring
Inschrijving

: 19:00 tot 21:00 uur
: 19:00 tot 21:00 uur

Zaterdag 30 juli
Training (2 ronden)
Training (2 ronden)
1e manche
2e manche

: 8:00 uur
: 10:10 uur
: 15:33 uur
: 18:14 uur

Zondag 31 juli
3e manche
Halve (semi) finale
Finale

: 10:14 uur
: 12:44 uur
: 14:00 uur

*het tijdschema in ingediend bij de FIA, we hebben hier nog geen akkoord op ontvangen

Wat zijn de kosten?
Het inschrijfgeld voor het weekend is € 130,00.
Hoe registreer ik me?
Via Mijn KNAF, we hebben een handleiding gemaakt het registreren gaat, zie bijlage. En
volgorde van binnenkomst telt, vol = vol!

Hoe registreer ik voor de gastklasse?
Dit kan via Mijn KNAF. Log in op je Mijn KNAF account en registreer je voor de gastklasse
tijdens de EK in Toldijk.

