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Maak gebruik van een scherpe aanbieding voor 2019, 5 wedstrijden voor E 2100.- op de bekende circuits vol
historie in Nederland, België en Duitsland. Klasse sponsor Toyo Tires levert bij deze Package Deal een set van
2 banden gratis.Tracktires doet er 1 bij en de HARC maakt met 1 band de set van 4 compleet,waarmee wij
willen aangeven dat er ons alles aan is gelegen om die sponsoring nog een jaar door te zetten.
Toyo banden zullen worden geleverd door de fa. Tracktires. Zij zullen alle wedstrijden en tijdens de Vrij rijden
dagen aanwezig zijn voor verkoop en service. Zij zijn tevens Vriend Van De HARC geworden.
Voor komend seizoen stelt Toyo -voor rijders die een PD afsluiten vóór 15 maart 2019- 2 banden ter
beschikking, Tracktires doet er 1 bij en de HARC maakt met 1 band de set van 4 compleet, Om reden dat de
auto's nog op Interstate banden zullen staan en er nog reserve banden in omloop zullen zijn, kan tijdens de
race in Zolder en tijdens de HZT nog worden gereden op Interstate banden. Wel zullen alle Interstate
kenmerken in en om onze raceklasse per direct verdwijnen.
Races voor het HARC NK 82-90 2019
30 maart Race festival Zoler Qualificatie en 3x race 30 min. E 600.11-12 mei Historic Zandvoort Trophy Qualificatie en 3x race 25 min.

E 450.-

9-10 juni Historische Assen Trophy Qualificatie en 3x race 25 min. E 450.- (ADAC Hansa Pokal Rennen)
5-6 oktober Finale Races Zandvoort Qualificatie en 3x race 25 min. E 450.18-19 oktober Westfalen Trophy Nürburgring Qualificatie en 3x race 25 min. E 600.En dan gaan we nu racen!
Van de Belgische organisatoren hebben wij te horen gekregen dat wij 10 startplaatsen hebben toebedeeld
gekregen. Die 10 startplaatsen zijn voor de eerste 10 aanmeldingen die bij ons via de website binnen komen
c.q. geregistreerd worden.
Om deze reden zal Zolder niet meetellen voor het NK, de andere races in Nederland en op de Nürburgring
tellen allemaal wel mee.
Vanaf de eerste race (Zolder) geldt voor het HTP dat alleen een volledig ingevuld formulier deelname mogelijk
maakt. Dit geldt alleen voor de rijders die aan hun 2de seizoen beginnen. Nieuwe deelnemers zijn er aan
gehouden alleen de eerste bladzijde in te vullen en deze bij de keuring te overhandigen.
Het HARC NK 82-90 is hét startpunt voor historisch racen. De Historische Auto Ren Club is de grootste
organisator van historisch racen in Nederland, met een jarenlange ervaring en organiseert o.a. de bijzonder
succesvolle Historic Grand Prix Zandvoort, met coureurs uit heel Europa.
Auto’s die je tegen kunt komen in het Nederlands Kampioenschap 82-90 zijn o.a. BMW 325i, Volvo 360, Mazda
MX-5, Porsche 944, Toyota Starlet, VW Corrado, Peugeot 309, Ford Sierra, Mercedes-Benz, 190E 2.3-16 en vele
andere merken.

Alle auto’s moeten voldoen aan de homologatie van destijds, groep N is nagenoeg standaard, bij groep A is
wat meer toegestaan. Veel belang wordt gehecht aan de veiligheid en daarom moeten alle auto’s zijn uitgerust
met een gekeurde rolkooi, brandblusser, 5-punts gordel en een racestoel. De rijder is verplicht een raceoverall
te dragen, handschoenen, brandwerend ondergoed, schoenen en een helm, goedgekeurd door de FIA.
Trainen kun je ook bij de HARC op de “Vrij rijden” dagen tegen een gereduceerd tarief. Populaire dagen met
veel rijders die in goede sfeer trainen, met respect voor elkaar.
Vrijrijden data: 29 maart, 10 mei, 12 juli, 20 september en 1 november in Zandvoort.
Geïnteresseerd? Kom een keer kijken op het circuit en meld je aan, wij zorgen dat je wordt ontvangen en
informeren je overal over, ook over het behalen van je racelicentie.
Mail naar nk82-90@harc.nl of bel: 020 – 497 47 04
Meld je aan via https://www.harc.nl/events/event/27/toyo-tires-nk-harc-82-90-package-deal
don@allroundhousing.nl
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