
    Klubbløp 29. september 2018       
 
 
Adresse: Postboks 122, 2271 Flisa 
Web: kna.no/solor 
E-mail: post@knasolor.no 
Tlf: 907 64 963 
Arrangørlisens: BHKL 18.10416/ BHKL 18.10415 
Forsikring: I henhold til NBF's pålegg. 
Type løp: Løpet inngår i klubbmesterskap for KNA Solør Motorsport. Arrangeres ihht ISR, NSR og disse tilleggsregler. 
Klasser:  BC-senior/damer/junior, Crosskart, Shortcar og Rallycross 
Lisenser/ 

reglement: Ihht NSR art. 2.5. Tidskjøringen blir kjørt etter § 601  
Påmelding/frist:  Tilleggsreglene er bekjentgjort 9. september, og påmeldinger kan mottas fra samme dato. Ordinær påmeldingsfrist 

er 27. september 2018. Påmelding gjøres på vår hjemmeside www.kna.no/solor. 
  

Startavgift:   BC-senior/damer/RC/SC/Crosskart senior kr. 300,-. 

  BC-junior/Crosskart junior kr. 150,-. 

      (Startavgift inkl. forsikringer og startnr.) 

 

Avmelding: Tlf 907 64 963 og E-mail bjorgjanny@outlook.com 
Tlf løpsdagen: Sekretariat 907 64 963 
Sportskomite: Torbjørn Kroken, Bjørg Janny Engelsrud og Ronny Kalfoss. 

  

Hovedfunksjonærer:       
   

Løpsleder:  Torbjørn Kroken Juryleder:   Roar Sæther 

Løpssekretær: Bjørg Janny Engelsrud  
Resultater: TBA  
Speaker: Thomas Holmen  

Med.ansv./                                          
ambulanse:  TBA  
Teknisk kont.sjef: Ronny Kalfoss  
   

LØPSAVIKLING  

Sprintløp:  
Det kjøres 4 omganger etter bakkeløp-prinsippet på vår godkjente sprint-trasè. Første omgang kjøres etter startnr i stigende rekkefølge. Denne 

omgangen teller kun for startposisjon for andre omgang.  Andre, tredje og fjerdeomgang startes av den med dårligst tid i foregående omgang, 

klassevis.  Dårligste tid i enten andre, tredje eller fjerde omgang vil bli strøket. D.v.s at det er to tellende omganger.  
 

 

INFORMASJON 
Startoppsett, informasjon til førerne, og resultatlister settes opp på oppslagstavla ved speakertårnet. 

 

STARTNUMMER 
Startnummer blir utlevert ved innsjekk og skal være påført bilen før teknisk kontroll. 

 

TEKNISK KONTROLL 
Sted for teknisk kontroll blir opplyst ved innsjekk. Personlig kjøreutstyr skal medbringes og fremvises under teknisk kontroll.   

Startnummer skal være påført bilen før teknisk kontroll.  
 

PROTESTER 
§ 603, 12. Protestfristen for startoppsett og resultatlisten er 15. minutter etter at de er oppslått på tavlen. 

 

 BUD 

Dette løp er fritatt fra anbudsreglene. 

 

DELING OG BYTTING AV BIL 
Alt er tillatt, men må meldes til sekretariat. Nytt startnr må settes på. 

 

PREMIERING 

mailto:post@knasolor.no


Kun de tre beste i hver klasse premieres. 

 

    DELTAKERE/LISENS 
Deltakere med engangslisens deltar på lik linje som andre med lisens i sine klasser, men MÅ ha gyldig klubbmedlemskap! ¨ 

 

ANTIDOPING 

Alkohol og dopingtest må påregnes.  

MILJØTILTAK  

I henhold til § 603 pkt. 4.7.  Det vil bli satt ut oljefat i depotet til og tømme spillolje i. Dette vil bli levert på godkjent sted for levering av 

spesialavfall etter løpet. Alle får utdelt søppelsekker ved innsjekk, vennligst bruk denne til å rydde etter deg og kast denne i containeren selv!  

STØYBEGRENSNING 
§ 307 pkt. B. Støymåling kan bli foretatt. 

 

FUNKSJONÆR 
Alle må melde inn minst èn funksjonær ved påmelding.  

 

 
Tidsskjema 

 

Påmeldingsfrist:                          Torsdag 27. september   23.59 

Innsjekk/teknisk: Lørdag 29. september             08.00 - 09.30 

Førermøte:   09.45 

Start 1. omg   10.00 

Premieutdeling:   Rett etter 4. omg. og protestfristens utløp. 

 

 
 

 
 

 


