
 
 

 

TILLEGGSREGLER 

Vi har gleden av å invitere deg til 

St. Hans Crossen 2016 –  

2. runde i Bilcross.no-cup 
  

Sigdal Motorbane 11. og 12. juni 

      Bilcross og Rallycross 

 

Arrangør: NMK Modum & Sigdal 

Adresse: Postboks 9, 3351 Prestfoss 

Løpets art: Bilcross, Rallycross (RSN 2WD og NRC, Rallycross Junior). 

St.Hans Crossen 2016 

Bilcross.no-cup (2. runde). 

 Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale 

Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) , 

§603, og disse tilleggsregler. 

Arr.lis. nr: ARBH 16. 09187 

Forsikring I henhold til NBF`s pålegg. 

Sportskomitee: Vegar Flågan, Ole Ivar Ravnås, Siri Loe, Espen Borge, Steffen 

Løvlid, Ole Thomas Bakken, Stian Laupet, Anne Berit Johansen, 

Hanne Marie G. Eidal 

E-post: post@nmkms.no 

Tlf: Hanne Marie Green Eidal, tlf 47029834. 

Adresse: Postboks 9, 3351 Prestfoss 

Tid og sted: Lørdag 11. juni og søndag 12. juni 

Tlf. stevnedagen: Til Sekretariatet v/ Siri Loe – 91127264. 

Banen: Lengde 690m, minste bredde 10m, 35% asfalt, 65% grus,  

start 6 biler på linje, alternativspor. 

Klasser: Bilcross: Senior, Damer, Junior. Junior trening.  

Rallycross: NRC , RSN 2WD under 2,4 liter. RSN over 2,4 liter 

                   Rallycross Junior 

Drivstoff: Bensin i vanlig handelsvare.(definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)  

Rallycross Supernasjonal: se NSR §307 pkt Q. 

Dekk: Iht de respektive klassers reglement. 

 



Påmelding: Elektronisk påmelding på hjemmeside – www.bcisigdal.com. 

Påmeldingsfrist : 6. juni 

Påmelding ihht til Generelle bestemmelser Art. 3.8 – 3.19 

Startkontingent: Bilcross senior: 1000,- Bilcross damer: 1000,- 

Rallycross(NRC,RSN) 1000;- 

Rallycross junior: 500,- 

Bilcross junior: 500,- Junior trening: 100,- 

Dusj, strøm og tilgang til luft er med i startkontingenten. 

Deltagere: Ingen begrensning. 

Lokale deltakere: Førere fra NMK Modum & Sigdal MÅ skaffe 1 

funksjonær ved påmelding. Navn og tlf nr på 

funksjonæren sendes på sms til funksjonæransvarlig 

Siri Loe, 91127264. Om en NMK M & S fører melder 

avbud, må funksjonæren stille uansett. Dette er 

avgjørende for at vi får gjennomført løpet til glede for 

alle førere. Dersom ikke funksjonær kommer,  

MÅ fører stille selv! 
Avbud: Avbud skal skje snarest, først på telefon til Hanne Marie Eidal,  

tlf 47029834, men må bekreftes skriftlig ihht Generelle 

bestemmelser Art. 3.8 og 3.10,  og Art. 9.13.  

Skriftlig avbud sendes epost: post@nmkms.no 

De som ikke melder avbud korrekt, rapporteres til NBF. 

Startmetode: Iht § 603 pkt. 2.1. Stående start med lyssignal.  

Ved eventuelt strømbrudd benyttes norsk vimpel.  

Tyvstart: (Ihht NSR § 603 pkt. 6.2.2 ) 

Ved første gangs tyvstart får hele feltet advarsel.  

Annengangs tyvstart fører til utelukkelse av heatet for den som tar 

tyvstarten.  

Flaggposter: Det benyttes lysposter/traxalys. Disse er satt ut tidlig før løpet, slik at 

deltakerne må gjøre seg kjent med dette før løpet. 

Lisenser: Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 3.  

For RSN gjelder Generelle bestemmelser Art. 9.4 og 10.1 

Premiering: Premiering av alle finalister. 

Pengepremier til 1. plassene i BC-klassene. 

Bilcross senior – kr. 5000,- 

Bilcross damer – kr. 2500,- 

Bilcross junior – kr. 2500,- 

Egne poeng i cupen deles ut til deltakerne. 

Lydbegrensning: Se NSR § 307 pkt. B 

Førermøte: Lørdag kl. 08.00 på startplata. 

Søndag kl. 08.00 på startplata. 

Resultatliste og 

jurymeldinger: 

Slås opp på den offisielle tavla på klubbhuset, 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,-. 

Parc Fermé: Alle finalister. Sted opplyses på førermøtet. 

 

 

http://www.bcisigdal.com/
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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,- 

Jury: Arvid Kjær 

 Joakim Skalstad 

 Tom Erik Ellefsen  

Løpsleder: Torill Karlsrud 

Ass. Løpsleder: Alexander Berg 

Race Kontroll: Ingar Temte 

Sekretær: Hanne Eidal 

Teknisk 

kontrollør: Inge Tangen  

Faktadommer 

mål: Edvin Jokerud 

Faktadommer 

start: Kristian Pettersen 

Miljøansvarlig: Espen Borge  

 

 

Miljøtiltak: Miljøstasjon i depot. 

Alle deltakere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller 

tilsvarende beskyttelse under bilene i depoet. Beskyttelsen skal være 

så stor at den beskytter mot utslipp mot miljøet, minimum 4x5 m. Et 

eventuelt utslipp må samles med absorberingsmiddel/miljømatte og 

deponeres i arrangørens miljøstasjon. Det er deltakerens ansvar å 

inneha nødvendige midler for å utføre dette. 

Løpsavvikling: Gjennomføring ihht NSR § 603 pkt. 6.2 

Innledende runder: 

Startrekkefølgen trekkes på data. 

Startposisjonene i innledende kvalifiseringsheat tildeles ut fra 

startrekkefølge – den som står øverst på lista i sitt heat får startspor 

nr. 1, neste på lista får startspor nr. 2 osv. 

Dersom deltaker ikke står klar i sitt heat, fylles dette opp med neste 

deltaker på startlisten. 

Alternativspor skal kjøres 1 gang pr. omgang og 1 omgang pr. finale. 

Alternativspor kan ikke kjøres i første runde. 

 

Det kjøres 5 omganger pluss finaler. 

Bilcross kjører 6 biler i hvert heat, RC kjører 5 biler i hvert heat. 

 

Poengskala: 

1.plass - 10 poeng 

2.plass – 7 poeng 

3.plass – 5 poeng  

4.plass – 3 poeng 

5.plass – 2 poeng 

6.plass – 1 poeng 

Førere som blir forbikjørt med 1 runde, får 0 poeng. 



Kvalifisering til finaler: 

Rangeres fra høyeste poengsum og nedover. 

Ved poenglikhet avgjøres rekkefølge gjennom antall heatseiere, 

andreplasser osv. Ved fortsatt likhet er poeng oppnådd i siste 

omgang avgjørende, deretter nest siste omgang osv. Ved fortsatt 

likhet trekkes det av arrangør og involverte førere. 

 

Vinner av hver finale kvalifiseres til neste finale. 

 

 

 

Rallycross kjører etter §603 pkt 6.2.  

Klassene i RSN blir slått sammen dersom det ikke er mer enn 5 biler 

påmeldt i hver av dem. 

 

1. – 4. omgang kjøres 1.-4. lørdag.  

5. omgang og finaler søndag. 

 

Finaler: BC Senior A – B – C – D finale a` 5 runder. 

BC Damer A – B finaler a` 5 runder (B-finale ved over 16 deltakere) 

BC Junior A – B finale a` 5 runder. (B-finale ved over 16 deltakere) 

RSN / NRC – A finale a` 5 runder. 

Rallycross Junior - A finale a` 5 runder. 

Junior Trening får kjøre 5 runder trening  

mellom finalene. 

Inngang: Voksen – kr. 100,- pr dag, eller kr. 150,- for begge. 

Barn under 16 år – gratis. 

Adgang: Hver deltager får 2 depotbilletter ved innsjekk. 

Hver fører får plass til en servicebil i depoet.  

Av- og pålossing av løpsbiler skal skje på bilcrossbanen.  

Deltakere transporterer selv bort henger til anvist plass. 

Tidsskjema: Fredag: Innsjekk og teknisk kontroll kl. 17.00 – 21.00 

Lørdag: Innsjekk kl. 06.00 – 07.30 i sekretariatet.  

             Teknisk kontroll kl. 06.00 – 07.45 på startplata. 

             Førermøte kl. 08.00 på startplata. 

             Start 1. omgang kl. 09.00. 

Søndag: Førermøte kl. 08.00 på startplata. 

              Start 5. omgang kl. 09.00 

              Start Finaler 

              Premieutdeling 

              Bud 

Teknisk kontroll På startplata. Se reglement for teknisk kontroll § 231 og § 302. 

Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll. 

 

 

 

 

 

 

 



Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge og i den forbindelse  

§ 100 Doping og bruk av rusmidler 

Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell dopingkontroll.  

Førere blir varslet om eventuell kontroll på førermøtet. Ved 2, eller flere dagers løp blir 

kontroll varslet på offisiell oppslagstavle senest 1 time før første start dersom det ikke er 

førermøte den løpsdagen kontrollen skal foretaes. Det er førers plikt å holde seg underrettet 

om en eventuell kontroll. 
 

NMK Modum & Sigdal ønsker velkommen  

til BC/RC 

på Sigdal Motorbane 
 

GPS 

Latitude   Longitude 

N 60 07.078   E 9 32.324 

 

 

 


