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23 september 2018, VAS/Regionaal Rallycross

“VAS/ Regionaal rallycross Kampioenschap 2018 valt stilaan in zijn plooi. ”
Op 23 september aanstaande zijn de VAS/Regionale piloten opnieuw te gast op het korte
Kempische Glosso circuit. De heren en dames werken dan hun 7e en voorlaatste race om het
kampioenschap af, het is de derde race van de VAS/Regionale piloten op het Glosso circuit.
Met nog 1 race te gaan zal het kampioenschap stilaan in zijn plooi vallen, maar de heren en
dames piloten zullen ook nu weer vol overgave strijden voor ieder punt. Het publiek zal zich
zeker niet gaan vervelen en kunnen de strijdt van start tot streep volgen op het overzichtelijke
korte circuit in Arendonk.
De volgende klassen komen in actie:
Regionaal A (wagens tot 1600cc)
Regionaal B (wagens boven 1600cc)
De Promo klasse.
Als gast klasse zullen de 2cv crossers hun race voor het Nederlands kampioenschap 2cv cross
komen rijden. Een low budget race klasse met nagenoeg gelijke wagens (2cv’s) die altijd zorgen voor
veel spektakel en veel strijdt.
Timing:
Om 9u15 starten de VAS/regionale piloten met hun training, rond 11u00 gaat de eerste reeks van
start. Om 16u00 staan de snelste piloten klaar voor de finales.

U kunt genieten van een volle dag autosport voor de zeer plezierige inkomprijs van 10 euro
voor Kinderen van 12 tot 14 jaar 5 €.. Kinderen jonger dan 12 en rolstoelgebruikers hebben
gratis toegang.
De inkom voor Zaterdag (vrije training) is gratis

Volgende race in 2018 (ovb van wijzingingen):
13 Oktober 2018 !

training - 14 Oktober 2018 !

Rallycross opendeur race

Aanvullende informatie en foto's kunt u vinden op onze website www.glossocircuit.be
Het Glosso circuit bereik je via de E34 Antwerpen - Eindhoven, afrit 25 richting Oud-Turnhout. Vanaf
dan volg je de bewegwijzering naar het circuit. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang en het
Paddock is voor iedereen gratis toegankelijk. De parking is vlakbij het circuit.
Indien u de foto’s in een hogere resolutie wenst te ontvangen mail dan naar info@motorsportsmediaservice.com

