TILLEGGSREGLER
Vi har gleden av å invitere deg til
kvalifiseringsløp for Senior og Junior på
Sundvold Motorbane

25/06-2016

Arrangør :

NMK Valdres

Adresse :

Pb. 74, 2901 Fagernes

Løpets art :

Bilcross løp for klassene Åpen, Junior, Debutanter og BC trening.
1.reserve kvalifiseringsløp senior og kvalifiseringsløp junior
Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale
Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) og
disse tilleggsregler

Arr.lis. nr :

BBC 16.10011

Forsikring :

I henhold til NBF’s pålegg

Tid og sted :

25/06-2016, Sundvold Motorbane, Aurdal.

Tlf. stevndagen :

48137439

Klasser :

Bilcross Åpen, Bilcross Junior, debutanter og Junior Trening.

Deltagere/ Lisens :

Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 3. OBS! SE REGLER I
BILSPORTBOKA PÅ ENGANSLISENS!!

Banen :

650 meter, asfalt på startplate og i de fleste svinger, resten er
grusdekke.

Alternativspor :

Kjøres en gang pr. heat/ finale.
Gjennomføring ihht NSR § 603 pkt. 6.2

Sportskomitee :

Kai Morten Granli, Kristian Hagen, Roar Nordbyhagen,
Sondre Strand

E-post :

post@nmkvaldres.no

Tlf før løpsdagen :

48137439 mellom kl. 09.00 og 21.00
Kai Morten Granli

Juryleder :

Espen Narmo

Jurymedlem :

Stig Karlsen

Jurymedlem :

TBA

Løpsleder :

Kjell Arild Kletthagen

Ass. Løpsleder. :

Roar Nordbyhagen

Sekretær/Resultatservice :

Ivar Haugrud

Teknisk kontrollant :

Jon Grønbrekk

Tjuvstartdommer :

TBA

Starter :

TBA

Faktadommer mål :

TBA

Faktadommer alternativspor : TBA
Depotsjef :

Nicolai Grav

Medisinsk ansv. :

Sport Rescue Team

Påmelding :

NMK Valdres, Postboks 74, 2901 Fagernes
www.nmkvaldres.no
Påmelding skal skje innen 24.06.2016 kl 21.00
Påmelding ihht til Generelle bestemmelser Art. 3.8 – 3.19
Det settes tak på 130 påmeldte

Avbud :

Avbud skal skje snarest, først på telefon (48137439) men må
bekreftes skriftlig ihht Generelle bestemmelser Art. 3.8, 3.10, og
9.13
Førere som ikke melder avbud riktig vil bli innrapportert til NBF.

E-post :

post@nmkvaldres.no

Startkontingen :

BC ÅPEN og BC Åpen Deb: Kr.600.00, BC Junior: Kr.300.00. BC Junior
Deb 300.00. Junior Trening: Gratis

Lisenser :

Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 4.

Deltagere :

Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 4.

Senior:

De seks beste i løpet er kvalifisert til NMK’s Landsfinale så fremt det
er 30 deltagere i klassen. Dersom en av de seks beste er kvalifisert
tidligere, rykker ikke nestemann opp på lista. Er det mellom 20 og
30 deltagere i klassen, er de 3 beste kvalifisert. Er det under 20
deltagere i klassen, er det ingen som blir kvalifisert, og løpet er da
ikke tellende som kvalifiseringsløp. (Viser til «Reglement for
kvalifiseringsløp til NMK’s Landsfinale i bilcross.» på NMK sine
nettsider).

Junior:

De seks beste i løpet er kvalifisert til NMK’s Landsfinale i junior.
Men maks 50 % av startende (rundet oppover). Dersom en av de
seks beste er kvalifisert tidligere, rykker nestemann på lista opp,
begrenset opp til og med nr. 10. Men maks 50 % av startende
(rundet oppover). (Viser til «Reglement for kvalifiseringsløp til
NMK’s Landsfinale i bilcross jr.» på NMK sine nettsider).

Innsjekk :

Ved tårnet
Fredag 1800-2000
Lørdag 0645-0810

Tekn. Kontroll :

På startplata
Fredag 1800-2100
Lørdag 0645-0815

Førermøte :

På startplata 0830

Løpsavvikling :

Det kjøres 3 innledende omganger a 4 runder. I løpet av disse 4
rundene skal alternativsporet kjøres en gang. Denne kan ikke kjøres
første runden. Kjører 5stk per heat i innledende og 6stk. i finaler.

Startrekkefølge :

BC Junior trening, BC junior, BC Åpen.
De 5 beste etter innledende kjører A-finale, de 5 neste B osv.
Ved poenglikhet vil den gå foran som har flest 1.pl. deretter 2.pl
Skiller ikke dette legges 3.omg.til grunn, deretter 2.omg. osv. Er det
fortsatt likhet foretas loddtrekning.
I FINALENE KJØRES DET 6 RUNDER.

Finaler :

Bc Senior A-B-C finale , Bc Junior A-B finale.

Startmetode :

Ihht § 603 pkt. 2.1. Stående rødt, 5 sekunders skilt vises, grønt lys
tennes, og starten går. Ved eventuelt strømbrudd benyttes norsk
vimpel.

Tyvstart :

Ihht NSR § 603 pkt. 6.2.2 Ved første gangs tyvstart vil alle få
advarsel, og ved andre gangs tjuvstart utelukkes uansett fører. Ved
annen gangs tyvstart i en finale, uansett fører, gir automatisk siste
plass i vedkommende finale såfremt det ikke er gitt svartflagg. Den
som blir dømt for tyvstart skal informeres med advarselsflagg.

Parc Fermé :

Ved merket område i depot.

Premiering :

Alle finalister vil bli premiert. De 10 beste vil få pengepremie i BC
Åpen, de 6 beste i BC Junior.

Anbud :

I budbrakka i depoet. Budgebyr er kr370,- uansett om det er egne
bud eller bud på andre sin bil.

Adgang:

Hver deltager får 2 depotbilletter ved innsjekk.

Depot :

Depoet åpner kl l730. Alle oppfordres til å komme fredag! Alle
busser SKAL ha minimum 3 biler ved seg. Alle servicebiler skal ha
minimum 2 biler ved seg. Biltrallene skal dere parkere selv ved
anvist plass.

Personlig utrustning :

Se NSR § 304. Personlig utstyr, brannslukker og miljøutstyr
(pressening under bil og kanne til å samle opp olje i samsvar med de
nye reglene) skal vises på teknisk kontroll.

Miljø :

Avfallsbeholdere for olje og filter finnes ved anviste plasser.
Minner om reglene om vedrørende miljøtiltak. §603 punkt 4.7

Støybegrensning :

Se NSR § 307 pkt. B Støykontroll kan forekomme!

Dekk :

Ihht de respektive klassers reglement NSR § 603 pkt. 4.8

Drivstoff :

Vanlig handelsvare.(definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)

Resultatliste og jurymeldinger :
Slås opp på den offisielle tavla i depoet ved innsjekkbua,
etter hver omgang. Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på
samme tavle.
Reklamerett :

Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene
ihht NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr. (1000,-)

Protester :

I henhold til Generelle bestemmelser 13.2 og 13.3.
Protestgebyr NOK 1.000,Depositum teknisk protest NOK 3.000,-

Appeller :

I henhold til Generelle bestemmelser Art. 14.2. Appellgebyr NOK
5.000,-

Tidsskjema :

Fredag: Insjekk og teknisk kl 1800-2100
Lørdag: Innsjekk kl. 0630-0815
Teknisk kontroll kl. 0630-0830
Førermøte kl. 0830
Start 1. omgang 0900
Pause mellom 2 og 3 omgang

Funksjonerer :

Møter på startplata kl 08:00. Hjemmeførere plikter til og stille med
Funksjonerer. Møter ikke funksjonær til hjemmefører opp får han
ikke starte!

Inngang :

Inngang på løpsdag: 100kr voksen over 16 år, barn gratis.

NMK VALDRES ønsker velkommen til
Bilcrossløp på Sundvold Motorbane
Minner om samarbeidet mellom NBF og Anti
Doping Norge og at kontroll kan forekomme.

Ta av E - 16 ved Aurdal kirke i Aurdal.
Banen ligger sør for Sundvoll Bru.

