KRISTIANSAND AUTOMOBILKLUBB INNBYR
TIL TRENING OG MOTORDAG PÅ RUGSLANDSBANEN
LØRDAG 3 SEPTEMBER KL. 09.00-15.00
Arrangør
Adresse
Løpets art
Lisens nr:
E-post
Påmelding

KAK, Kristiansands Automobilklubb
Postboks 1703, 4698 Kristiansand
Trening og motordag.
Bevis nr. ARND1601269
Rugslandsbanen@kak.no
www.kak.no Påmelding innen torsdag
30. AUGUST kl. 20:00
Tid og sted Rugslandsbanen.
Lørdag 3. september kl. 10:00 -15:00
Innsjekk
Personlig oppmøte iht §231. Junior må ha
ledsager. Innsjekk fra klokken 09:30 frem til 11:00
Arrangeres i samsvar med det internasjonale
Sportsreglementet ISR, Det nasjonale Sportsreglementet NS,
disse tilleggsreglene samt særtrykk ”Reglement for
motordager”.
Banen
810 m lang, startplate av asfal, banens brede
12-6m, 40%asfalt og 60%grus.
Tidsplan
Depo åpner
kl. 09:00
Sekreteriat/teknisk kl. 09:30 til 11:00
Kjøring
kl. 10:00 til 15:00

For Motordag gjelder:
Klasser BC senior (herre og damer, ikke junior),
RC alle klasser, og Rally.
Deltagere/lisens Deltagere skal ha lisens ihht NBF`s
regelverk for angjeldende klasse. Husk sertifikat.
PASSASJER /TAXI KJØRING
Dersom passasjer ikke innehar gyldig lisens fra NBF for denne
type kjøring, skal der løses engangslisens. Pris kr 100,For denne type kjøring skal sikkerhetsbur i bil forsterkes med
dør- forsterking (sidebeskyttelse) i henhold til §304 pkt.
11.2.1.4 tegning 253.8, 253.12 eller 253.17 i Bilsportboka.
Stol og sele på passasjersiden skal være i henhold til de krav
som gjelder for fører.
I den hensikt å få prøve en bil kan ulisensierte førere tillates
å kjøre løpsbil ved å løse engangslisens for ”fører ved
motordag”. Engangslisens for fører er kr. 200,Kjøringen skal skje i moderat tempo. Krav til fører er 18 år og
gyldig førerkort.
Løpsavvikling Det kjøres en og en bil av gangen på banen.
Det kjører 3 runder.
VIKTIG
Alle fører/passasjerer skal ha sikkerhetsutstyr i henhold til
reglement. (likt med fører)
Kun førere fra BC senior, RC og rally.
Junior fører kan ikke stille som fører på motordager.
Alle passasjerer skal være over 15 år, med ledsager.

Pris på engangslisens varier for innen de ulike klasser og
om det gjelder fører eventuelt passasjer og om det er for
motordag eller trening.
Startkontigent:
KAK medlemer kr 250,-.
Øvrig klubb - tilhørighet kr 500,- .
Trening (junior, junior trening, shortcar, crosscart)
KAK medlemmer kr. 100 (øvrig klubbtilhørighet kr.
300,-.

Trening
BC trening, junior og senior skal ikke blandes i samme ”heat”.
RC blandes klassevis.
Rally blandes klassevis.
Crosscart blandes klassevis..
Shortcar blandes klassevis
Enkeltvis start. (ikke felles start) Inntil 4 biler på banen om
gangen. Det kjører 3 runder.
Startrekkefølge for motordag/trening
Deltakere stiller i kø for start. Før å øke effektiviteten i
avvikling står starter fritt til å endre rekkefølge blant biler
oppstilt før start.
VELKOMMEN TIL MOTORDAG OG TRENING PÅ
RUGSLANDSBANEN

