
TILLEGGSREGLER 
Vi har gleden av å invitere deg til 
BILCROSS/CROSSKART/NRC  

Ralle Motorbane 8-9/7-17 
 
Arrangør: NMK Bø 
Adresse: Postboks 171, 3833 Bø i Telemark 
Løpets art: Bilcross/Crosskart/NRC. Kvalifiseringsløp til Landsfinalen for 

Junior. Bilcross inngår i Bø-cup’n 2017. 
 Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale 

Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) og 
disse tilleggsregler. Crosskart og NRC kjøres etter 
bilcrossreglementet. 

Arr.lis. nr: ARBC: 17.02524 
Banelisens: 
Sportskomitee: 

BBC 17.10018 
Vidar Drøivold 

 Tore Innleggen 
 Malene Thoresen Sørlie 

E-post: nmkbo@epost.no 
Tlf: 95210956 

Adresse: Vidar Drøivold, Seljordvegen 1203, 3803 Bø i Telemark 
Tid og sted: kl 10.00. 8 Juli 2017. Kl. 10.00 9 Juli 
Tlf. stevnedagen: 95210956 
Banen: 60% asfalt og 40 % grus. Asfaltert startplate. Lengde 690 meter. 

Bredde min 8 meter. 
Klasser: Bilcross åpen, damer(ved min 8 startende), junior, junior deb, senior 

deb, junior trening, old- boys(ved min 5 startende). Crosskart (min 3 
startende pr klasse)  Mini, 85ccm, 125ccm, 250ccm, 650ccm, 
Extreme. Nasjonal Rallycross (NRC)(min 3 startende). 

Drivstoff: Bensin i vanlig handelsvare.(definert i ISR Till. J. art. 252.9.1)) FIA 
godkjent drivstoff inntil 102 oktan er tillatt(racefuel). §313 pkt 3.2.1. 

Dekk: §603 pkt 4.8 
Påmelding: www.nmkbo.no 
 Påmeldingsfrist onsdag 5 Juli 2017. 
 Påmelding ihht til Generelle bestemmelser Art. 3.8 – 3.19 
Startkontingent: Åpen, damer, senior debutant, old boys, crosskart 250ccm, 650ccm, 

Extreme, NRC kr 800,- 
Junior, junior debutant, crosskart Mini, 85ccm, 125ccm kr 400,- 
Junior trening kr 100,- 
ME HAR IKKJE BETALINGSTERMINAL. 

Deltagere: Bilcross åpen, damer(ved min 8 startende), junior, junior deb, senior 
deb, junior trening, old- boys(ved min 5 startende) Crosskart (min 3 
startende pr klasse)  Mini, 85ccm, 125ccm, 250ccm, 650ccm, 
Extreme. Nasjonal Rallycross (NRC)(min 3 startende). 

Avbud: Avbud skal skje snarest, først på telefon 95210956 men må bekreftes 
skriftlig ihht Generelle bestemmelser Art. 3.8 og 3.10,  og Art. 9.13.  



nmkbo@epost.no. Avbud under løpet skal skje snarest til deposjef 
eller meldes inn i sekretariat.  

Startmetode: 
                                
Medisinsk: 
 
Sportrekk: 
 

Iht § 603 pkt. 2.1. Stående rødt. 5 sek vises. Grønt lys tennes. 
Ved strømbrudd benyttes norsk vimpel.  
Bø Ambulanstjeneste 
 
Alle startspor blir trekt før hver omgang. Hvis ein fører ikkje møter 
til sitt heat vil det bli fylt opp og/eller jevna ut. Første fører som står i 
neste heat rykker da opp til det startspor som står ledig. Hvis det er 
hensiktmessig for å få jevne heat resterende av omgangen. Det er 
ikkje mulig å komme med i eit seinere heat for den som ikkje rekker 
sitt opprinnelige heat. 
 

Tyvstart: Advarselflagg gis til den deltakeren som har tatt tyvstart. Samtidig 
får den aktuelle fører ikkje lov til å kjøre alternativspor i samme heat 
som tyvstarten har skjedd. Dette gjelder også i finalene. Ved 
annengangs tyvstart av samme deltaker i samme heat utelukkes 
deltakeren. Skjer dette i ein finale att samme fører får 2 tyvstarter i 
samme finale får deltakeren automatisk siste plass i finalen hvis ikkje 
juryen bestemmer noe annet. §603 pkt 6.2.2. 

Lisenser: Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 4. Medlemskap i klubb 
tilknyttet hovedorganisasjon for 2017. (gjelder ikkje engangslisens 
pkt 4.4) 

Premiering: Alle finalister premieres i bilcross. 3 beste i crosskart og NRC. 
Lydbegrensning: Se NSR § 307 pkt. B. Maks 100dB. Måles ihht §303. 

Støymåling kan bli utført. 
Førermøte: Kl 09.30 på startplata. §232 
Resultatliste og 
jurymeldinger: 

Slås opp på den offisielle tavla på kiosken i depot, etter hver 
omgang. Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle. 
Her blir også heatoppsettet slått opp til hver omgang. Fører må følge 
med på hvilke heat man skal kjøre i. 

Reklamerett: Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene 
ihht NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr. 1200. 

Parc Fermé: Opplyses på førermøte. Ihht Generelle bestemmelser Art 2.4 
Depot: Depot åpner kl 16.00 fredag 7/7. 

Kun servicebil og løpsbil. 
Alle blir henvist plass. Parkering utenom henvisning kan risikeres 
med flytting fra depotmannskap. 
Hengerparkering på anvist plass. 
KUN GANGFART I DEPOT. Bortvising og/eller bøter kan bli gitt 
hvis det ikkje overholdes. 

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: Trond Nyhus                               Juryleder 
 Andrè Aslaksen                          Jurymedlem 
 Sara-Helèn Larsen                      Jurymedlem 

mailto:nmkbo@epost.no


  
Løpsleder: Per Arne Velten 
Ass. Løpsleder: Anna D. Velten 
Løpssekretær: Vidar Drøivold 
Teknisk 
kontrollør: Tore Innleggen (Teknisk sjef) Ragnar Lund 
Faktadommer: Faktadommer start/tyvstart: Roger Abrahamsen 

Faktadommer mål: Håkon Skaret 
Faktadommer alt.spor: Thor Didriksen 

Miljøansvarlig: Vidar Drøivold 
Miljøtiltak: Det er miljøstasjon i depo ved påkjøring til startplate. 

§265. 
  
Løpsavvikling: Det kjøres 5 heat av 3 runder i alle klasser i innledende. Maks 5 biler 

i heata. I finalene kjøres det 5 runder. Maks 6 biler. 
 Det kjøres A,B,C finale åpen, A finale damer, old-boys, Junior (over 

15 startende kjøres B finale) 
 Poengberegning: 10,7,5,3,1 
 Alt. Spor skal benyttes. §603 pkt. 6.3. Dette gjelder da ikkje den 

fører som eventuelt har fått tyvstart og dermed mister retten til å 
kjøre alternativspor for det heatet/finalen. Sjå punkt om tyvstart. 

 Gjennomføring ihht NSR § 603 pkt. 6.2  
 Arrangøren forbeholder seg retten til å endre antall omganger/finaler. 
Adgang: Hver deltager får 2 depotbilletter ved innsjekk 
Tidsskjema: Fredag: Innsjekk/teknisk: 18.00-20.00 
 Lørdag: Innsjekk kl.  07.00-09-00 
               Teknisk kontroll kl. 07.00-09.00 på startplata. 
               Jurymøte kl 09.15 
               Førermøte kl. 09.30 
               Start 1. omgang kl. 10.00 
               Førermøte søndag kl 09.30 
                Start søndag kl 10.00 
               Start finaler ca kl 15.30 

 
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 Bø ønsker velkommen til Bilcross 
På Ralle Motorbane 

 
 


