Catawiki NK HTGT 2019
Wat is het NK HTGT?
Het NK HTGT is het Nederlands Kampioenschap voor toerwagens en GT´s. Het is dé raceserie voor
toerwagens en GT's uit de periode 1947 t/m 1965. Het kampioenschap bestaat sinds 1996 en wordt
georganiseerd door de HARC, sinds 2005 is de Vereniging NK HTGT de promotor van het NK HTGT.
In elk evenement is er een kwalificatie en twee races van 25 à 30 minuten of één lange race van meer
dan 45 minuten. Soms is er een vrije training voorafgaand aan de kwalificatie.
Het NK HTGT kent een Klassereglement en een Inschrijfreglement. De reglementen 2019 wachten
nog op goedkeuring van de KNAF, de reglementen 2018 kun je vinden op www.nkhtgt.nl.

Toegelaten auto's
Alle auto’s moeten geprepareerd zijn conform FIA appendix K. Een Historic Technical Passport (HTP)
is verplicht. Auto's die nog geen HTP hebben kunnen geaccepteerd worden als de aanvraag
aantoonbaar in behandeling is.
Dunlop Racing L of M sectie banden compound 204 zijn verplicht, andere banden zijn niet
toegestaan.

Toegelaten deelnemers
Deelnemers moeten een geldige KNAF racelicentie hebben, minimaal ‘races EU/Nationaal’ of een
gelijkwaardige buitenlandse licentie.
Hoewel niet nodig voor het NK HTGT, geven we graag in overweging we een internationale licentie
aan te vragen. Met een internationale licentie kan in alle (internationale) races worden deelgenomen
zonder discussie over het licentie niveau.

Kalender Catawiki NK HTGT 2019
Het Catawiki NK HTGT neemt deel aan zes evenementen: vier evenementen met in totaal 8
kampioenschapsraces en twee buitenlandse evenementen met races die helaas niet kunnen
meetellen voor het kampioenschap.
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Catawiki NK HTGT 2019
29 - 31 maart
11 - 12 mei

Le Castellet Motors Cup
(Paul Ricard)
Historic Zandvoort Trophy

kwalificatie en uursrace (in samenwerking
met Masters Historic Racing)
vrije training, kwalificatie, 2 NK races (30
minuten)
kwalificatie, 2 races (30 minuten)
kwalificatie, 2 NK races (30 minuten)

28 - 30 juni
16 - 18
augustus
5 - 8 september
4 - 6 oktober

Spa Summer Classic
Gamma Racing Day (TTCircuit Assen)
Historic Grand Prix Zandvoort kwalificatie, 2 NK races (25 minuten)
Dijon Motors Cup
kwalificatie, 2 NK races (40 minuten)

NB: de kalender is onder voorbehoud wijzigingen en van goedkeuring (KNAF)

De races met de vermelding 'NK' tellen mee voor het Nederlands Kampioenschap. Het NK HTGT
klasse reglement is op alle races van toepassing. De kampioenschapsregels zijn niet van toepassing
bij de niet kampioenschapsraces.
In de Spa Summer Classic is er een invitatieklasse voor auto's die niet volledig conform appendix K
geprepareerd zijn, maar wel in het karakter van het NK HTGT passen. Dunlop Racings L of M sectie
banden zijn voor alle deelnemende auto's verplicht. Meer informatie op aanvraag via
race@nkhtgt.nl.

NK HTGT Package Deal 2019
De NK HTGT Package Deal voor 2019 kost € 3.150. De prijs van de package deal is inclusief de NK
HTGT lidmaatschapscontributie 2019 voor één rijder.
In 2019 kan een package deal startplaats maximaal één keer ter beschikking gesteld worden aan een
andere deelnemer.

NK HTGT Sponsor Deal 2019
Als je een factuur voor je Package Deal inschrijving wil ontvangen, dan kies je voor de NK HTGT
Sponsor Deal à € 4.150 (0% BTW). Hiermee sponsor je het NK HTGT. De Sponsor Deal geeft recht
op vermelding van de bedrijfsnaam op onze website en bij zoveel mogelijk andere publiciteit.
Uiteraard zijn alle andere vormen van sponsoring zeer welkom en mogelijk!

Inschrijving NK HTGT package deal en NK HTGT sponsor deal 2019
Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Het
inschrijfformulier kan per post aan het secretariaat gezonden worden of digitaal (pdf formaat) aan
race@nkhtgt.nl.
Er worden maximaal 50 package/sponsor deals verkocht. De inschrijving sluit op vrijdag 15 februari
2019 om 00:00 uur. Dan moet ook het inschrijfgeld betaald zijn op:
NL17 RABO 0105 280348
t.n.v. NK-HTGT
Amsterdam
BIC code: RABONL2U
Vermeld bij de betaling duidelijk de naam van de deelnemer(s).
Acceptatie van inschrijvingen voor de ‘package deal’ is in beginsel op volgorde van binnenkomst van
betaling en wordt gestaakt op de sluitingsdatum. Als het maximale aantal inschrijvingen op de
sluitingsdatum nog niet is bereikt, sluit de inschrijving op het moment dat 50 betalingen zijn
binnengekomen.
Als het aantal betaalde inschrijvingen op de sluitingsdatum groter is dan het maximum van 50,
bepaalt het bestuur de acceptatie van de inschrijvingen op basis van het aantal deelnames in de
periode 2013-2018.
Het bestuur wil de deelname van auto's met een kleinere cilinderinhoud bevorderen. Daarom
hebben nieuwe inschrijvers met een auto met een cilinderinhoud onder 2.500 cc voorrang op nieuwe
inschrijvers met een auto met een grotere cilinderinhoud.
Hiermee wordt de acceptatie van de inschrijving door het bestuur bepaald, onder voorbehoud van
tijdige betaling. Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor een package deal worden met
voorrang op de wachtlijst geplaatst voor de evenementen waaraan zij willen deelnemen.
Als een inschrijving niet geaccepteerd kan worden, wordt het inschrijfgeld zo snel mogelijk
teruggestort.

Incidentele deelname
Het inschrijfgeld voor incidentele deelname is € 795 per evenement, lidmaatschap van de vereniging
NK HTGT is verplicht (€ 40, eenmalig).
De inschrijving voor incidentele deelname is geopend vanaf het moment dat de inschrijving voor de
package deal gesloten is. Incidentele inschrijvingen worden geaccepteerd op basis van

beschikbaarheid van startplaatsen. Als de belangstelling voor een evenement groter is dan het
aantal beschikbare startplaatsen wordt een wachtlijst aangelegd.

Lidmaatschap HARC verplicht
Voor deelnemers met een package deal is het lidmaatschap van de HARC verplicht, voor
incidentele inschrijvers wordt dit bijzonder op prijs gesteld! Het HARC lidmaatschap kost € 85 per
jaar (wijziging voorbehouden). Zie voor meer informatie www.harc.nl.

Bestel Dunlop Racing banden op tijd!
Dunlop Racing banden zijn in alle maten voldoende verkrijgbaar, maar houd rekening met enige
levertijd. HP Tyres (http://www.hptyres.com) is onze preferred supplier.

Vragen en contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat via info@nkhtgt.nl of
telefonisch met Egbert Kolvoort, +31 6 2621 6464.
Zie ook www.nkhtgt.nl en kijk ook eens op onze Facebook pagina!
NB: alle informatie is onder uitdrukkelijk voorbehoud van onjuistheden en wijzigingen!

