Programma ALV 29 januari 2017
Beste RSFeva-zeilers van Nederland, zoals jullie op de kalender voor 2017 hebben
gezien is er dit jaar een nieuwe wedstrijd aan het programma toegevoegd. Deze keer
ook met een baan, een kwalificatie, een race en een finale. Alleen deze keer zijn de
kaarten anders geschud doordat we niet met een boot, maar met een kart de baan
opgaan.
Deze wedstrijd vind op 29 januari 2017 plaats bij Coronel-Karting aansluitend aan
de ledenvergadering. Je kunt je voor deze strijd, net als anders, inschrijven via
sportinschrijving.nl.
Het programma is als volgt:
13.30 uur Ontvangst in de VIP-ruimte bij Coronel Karting in Huizen. Jullie kunnen
onder het genot van een drankje de bochtencombinaties alvast bestuderen.
14.00 start Algemene Ledenvergadering RSFeva klasse-organisatie in pressroom,
Agenda volgt in 1e week Januari.
15.00 uur Einde vergadering, naar de Kartbaan voor de Rijdersbriefing.

Een ervaren Race-Instructor neemt met jullie het programma door en gaat op
duidelijke wijze de regels aan jullie uitleggen. Ook zal hij nog wat rij-tips onthullen
en eventuele vragen beantwoorden.

www.coronel.nl
15.30 uur Start Kwalificatie Race
De kwalificatie is het beginpunt. Tijdens
de
kwalificatie kunnen jullie de baan leren
kennen en de kart onder de knie krijgen.
De
kwalificatie is niet alleen bedoeld als
oefening, de snelste ronde van elke rijder
bepaalt namelijk de startpositie voor de
volgende heat. Wanneer je de snelste tijd
neerzet, heb je het recht om op poleposition te starten tijdens de volgende heat, de ideale uitgangspositie natuurlijk!
16.15 uur Race/ Finale
De kwalificatie is geweest, de startvolgorde is dus bekend. Eén voor één worden
jullie naar de startopstelling gestuurd. Zodra het hele veld zijn plek heeft gevonden,
gaat het licht op rood en na enkele seconden springt het op groen! De start is een
cruciaal moment, zit je aan de goede kant bij het insturen van de eerste bocht, of zit
je verkeerd en moet je helemaal achteraan aansluiten om aan een inhaalrace te
beginnen? Vol gas racen tot aan de finishvlag om zo hoog mogelijk te eindigen!
16.30 uur Prijsuitreiking en Evaluatie
Tijdens de prijsuitreiking worden de gebeurtenissen van de finale uitvoerig
besproken. Wie maakte er een fraaie inhaalactie en wie ging de fout in en moest
achteraan aansluiten? Daarna worden de 3 beste finalisten naar het podium
gevraagd. Na de prijsuitreiking is er uiteraard nog gelegenheid om na te babbelen
onder het genot van een hapje en een drankje.
16.45 uur Einde Programma

