International Dutch Championship
IDC 501 Endurance - zaterdag 10 juli 2021
Organisatie: IDC BV
Evenement: IDC 501 Endurance = 111 ronden
Datum: zaterdag 10 juli 2021 - TT Circuit Assen
Samenstelling teams
Team bestaat uit minimaal 2 en maximaal 4 rijders.
Kwalificatie
1e kwalificatie: 25 minuten * - 2e kwalificatie: 60 minuten * - 3e kwalificatie: 30 minuten *
Iedere rijder van het team dient aan de kwalificatie deel te nemen.
Snelste rondetijd uit de kwalificatie bepaalt de startpositie voor de Le Mans start.
Per team wordt één transponder verstrekt.
* wijzigingen voorbehouden

Algemene informatie
Iedere rijder van het team dient aan de wedstrijd deel te nemen.
Motoren dienen te voldoen aan de maximale statische geluidlimiet van 102,9 dB.
Iedere rijder dient in het bezit te zijn van een IDC jaarlicentie 2021 of IDC daglicentie 2021.
Per team dienen minimaal evenveel rijderswissels plaats te vinden als er teamrijders zijn.
Teamcaptain
Ieder team beschikt over een teamcaptain die het aanspreekpunt voor de organisatie is en
verantwoordelijk is voor zijn team.
De teamcaptain vermeld bij de inschrijving:
1. naam van het team
2. gewenst rijnummer en pitboxnummer, indien mogelijk wordt hier rekening mee gehouden
2. namen van alle teamrijders
3. merk en type van alle teammotoren en bandenmerk van iedere rijder
4. @adres teamcaptain plus banknummer
Vanaf de rekening van de teamcaptain zal het volledige inschrijfbedrag per eenmalige
incasso geïncasseerd worden.
Inschrijfgeld IDC 501 Endurance
Inschrijfgeld per team bedraagt € 875,00.
IDC jaarlicentie € 165,00 - IDC daglicentie € 30,00
Huur pitbox € 125,00 - borg pitbox € 100,00 - borg transponder € 100,00.
Let wel dat de mogelijkheid aanwezig is dat in overleg tussen team en organisatie de pitbox
gedeeld dient te worden met een ander team. Er mogen 54 teams van start en over zoveel
pitboxen beschikt het TT Circuit Assen niet.
Inschrijving
Inschrijving per @mail aan Tessa: info@idcracing.nl
Acceptatie van deelname is op volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen.

