Arnhem, 31 augustus 2015
Beste deelnemer aan Superbikes at Sea,
We verheugen ons op je deelname aan dit motorsport evenement op Circuit Park Zandvoort.
In bijlage tref je het AR van dit evenement en het tijdschema, neem de informatie goed door.
Zorg dat je bij aankomst op het circuit je aanmeldt bij het Welcome Center zodat je je
deelnamepakket ontvangt.
Je ontvangt in totaal 5 toegangsbewijzen voor jou en je begeleiders. Tevens ontvang je één
parkeerkaart voor op het paddock en één voor op P2.
We hopen natuurlijk dat je veel fans uitnodigt om je zondag tijdens de races aan te komen moedigen.
Kaarten voor de zondag kosten € 15 aan de kassa en €12,50 in de voorverkoop via
www.superbikesatsea.nl . Daarnaast bieden we je de mogelijkheid om per rijder 5 kaarten te kopen
tegen een prijs van € 10 per stuk voor je fans, dit kan straks bij het Welcome center tijdens je
aanmelding of op zaterdag 26 september. Toegang tot de trainingen op zaterdag is gratis voor het
publiek. Parkeren op Circuit Park Zandvoort kost voor bezoekers € 5, voor motoren is het gratis.
De promotiecampagne is gestart met advertenties in Moto’73, Motoplus en de Strada. Daarnaast
aandacht op Nieuwsmotor.nl , de regionale dagbladen en een actie op Radio Veronica. Tenslotte
verspreiden we flyers en posters via o.a. motorzaken in de regio. We hopen zo op zondag voor de
races volle tribunes te hebben voor jullie.
Belangrijk! In het AR vind je de richtlijnen met betrekking tot het geluid. In overleg met de
organisatie, bewaakt de wedstrijdleider tijdens het evenement het geluid, zodat we voldoen aan de
richtlijnen opgelegd door de Provincie en niet over de daglimiet heengaan. In het AR moest de regel
zeer strak bepaald worden, uiteraard zal de wedstrijdleider in overleg met het circuit voortdurend
het geluid monitoren met als doel het gehele programma af te kunnen werken. Het is daarom zeer
belangrijk dat je voorafgaand aan het evenement je motor qua geluid in orde maakt.
Let ook op de twee briefings die aangegeven staan op het tijdschema, je dient bij beide aanwezig te
zijn (dus op vrijdagavond én zaterdagavond)!
Bedankt voor je aandacht en we zien je graag op vrijdag 25 september op Circuit Park Zandvoort.
Met vriendelijke groeten
Cecile van Hattem
Organisatie Superbikes at Sea
Onder auspiciën van de KNMV

