Tilleggsregler Ford mot Opel
Storefjell 9 juni 2018
Arrangør:
Løpets art:

Arr.lis. nr:
Sportskomite`:

NMK Nore og Uvdal, Postboks 8, 3631 Rødberg
Bakkeløp
Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet
(ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) og disse
tilleggsregler.
ARBA 18.04589
Stein Rudi, Cathrine Tveiten, Torstein Vikan

E-post : steinrudi@numedal.net
Tlf: 99559247
Tid og sted:
Tlf. stevnedagen:
Banen:
Klasser:
Drivstoff:

Dekk:
Påmelding:

Storefjell , Golsfjellet
99559247
Ca 450m lang trase , en høyresving og en venstre sving hver vei og
en fri vending
2 WD og 4 WD, kun Ford og Opel kan delta.
Bensin i vanlig handelsvare NSR § 307 pkt Q(definert i ISR Till. J.
art. 252 pkt. 9)
I de klasser hvor det er tillatt med bensin tilsatt etanol, skal disse
bilene være merket med egen oblat på venstre siderute bak.
Iht de respektive klassers reglement
Elektronisk påmelding www.nmknu.com
Frist innen 8/6-2018
Påmelding ihht til Generelle bestemmelser Art. 3.8 – 3.19

Startkontingent:
500,-kr betales ved innsjekk
Startmetode:
Tyvstart:
Lisenser:
Premiering:
Lydbegrensning:
Førermøte:
Resultatliste og
jurymeldinger:
Reklamerett:
Parc Fermé:
Protester:
Appeller:

Flytende start med flagg , manuell tidtagning
Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 4.
Generelle bestemmelsr Art. 9.4
Det blir premiering
Se NSR § 307 pkt. B
Kl 1230, etter nærmere angitt sted
Slås opp på den offisielle tavla etter hver omgang. Eventuelle
juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle.
Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene
ihht NSR § 301 pkt. 3.
Parc Ferme`er på anvist plass inne på baneområdet, jamfør Generelle
bestemmelser Art. 2.4
I henhold til Generelle bestemmelser 13.2 og 13.3. Protestgebyr
NOK 1.000,Depositum teknisk protest NOK 3.000,I henhold til Generelle bestemmelser Art. 14.2. Appellgebyr NOK
5.000,-

Tilleggsregler Ford mot Opel
Storefjell 9 juni 2018
Løpsleder:
Ass. Løpsleder:
Sekretær:
Juryleder:
Jurymedlemmer:

Stein Rudi
Per Chr Håveødegård
Cathrine Tveiten
Kai Viggo Brateng
TBA

Sikkerhetssjef:
Teknisk
kontrollør:
Faktadommer:

TBA

Miljøansvarlig:
Miljøtiltak:

Torstein Vikan
NSR §603 pkt 4.7
Alle deltagere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller
tilsvarende beskyttelse under bilen på/i alle service- og depotplasser.
Beskyttelsen skal være så stor at den beskytter mot utslipp mot
miljøet, minimum 4 x 5 m. Et eventuelt utslipp må samles med
absorberingsmiddel/miljømatte og deponeres i arrangørens
miljøstasjon. Det er deltagerens ansvar å inneha nødvendige midler
for å kunne utføre dette. Det vil bli utført kontroller på dette og
deltagere som ikke oppfyller kravet vil bli nektet start. Restavfall
samles i utdelt søppelsekk (ytterligere søppelsekker kan fås i
sekretariatet) og kastets i container før avreise fra depot. Den enkelte
deltager plikter å rydde sin egen depotplass før området forlates. 8

Brannslukker:

Hver deltager må ha godkjent brannslukker (det vil si i løpet av siste 12
mnd) på minimum 6 kg tilgjengelig på egen depotplass.

Løpsavvikling:

Det kjøres to omganger pr deltager, beste omgangstid blir tellende

Innsjekk:

Ved resepsjonen på hotellet etter nærmere beskjed

Torstein Vikan
Start: TBA
Mål: TBA

Tidsskjema:
Innsjekk og teknisk kontroll kl 1000-1100
Førermøte
kl 1230
Start 1 omgang
kl 1300
Veibeskrivelse:

Fra Gol, kjør FV 51 mot Leira, følg skilting til Storefjell Resort
Hotell.
Fra Leira kjør FV 51 mot Gol, følg skilting til Storefjell Resort
Hotell

Tilleggsregler Ford mot Opel
Storefjell 9 juni 2018
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.

