Tilleggsregler 20. - 21. september 2014

TILLEGGSREGLER
Vi har gleden av å invitere deg til

SØLVCROSSEN BILCROSS/RCN
Basserudåsen motorbane 20.- 21. september 2014

Arrangør

:

NMK Kongsberg

Adresse

:

Bergmannsveien 240, 3615 Kongsberg

Løpets art

:

Nasjonalt bilcross, RCN 1 og 2.
Løpet arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale
Sportsreglementet (NSR) og disse tilleggsregler.

Arr.lis. nr

:

ARBH: 14. 08828

Forsikring

:

I henhold til NBF’s pålegg

Tid og sted

:

20. - 21. september 2014, på Basserudåsen motorbane.

Tlf. stevndagen

:

Mob.: 480 91 262 (Kim Andre)

Klasser

:

Bilcross Åpen, Damer, Junior, Junior trening, RCN 1 og 2.
Vi innbyr også til ”oldboysklasse” med aldersgrense 50+ hvis det blir min 5 deltagere.

Deltagere/lisens

:

Deltagere skal ha lisens iht NSR § 603 pkt. 3.
For RCN gjelder NSR § 52.

Banen

:

Banelengde 752 meter, 40/60 asfalt/grus, banebredde min. 10 meter. Bredde startplate 16 meter - med
asfaltert dekke.

Sportskomite

:

Kim Andre K. Teigen - Mob.: 480 91 262
Rune Teigen
Linn K. Sundet
Roger Jensen

E-post

:

kh-ram@online.no (Kai Henning Ramberg)

Tlf

:

Mob.: 480 91 262 (Kim Andre)

Adresse

:

NMK Kongsberg, Bergmannsveien 240, 3615 Kongsberg

Juryleder

:

Frode Øyen

Jurymedlemmer

:

Jon Tore Kristiansen
Endre Lie

Løpsleder

:

Kim Andre K. Teigen - Mob.: 480 91 262

Ass. løpsleder.

:

Kim Nilsen

Race kontroll

:

Kim Andre K. Teigen

Sekretær

:

Janice Bersvendsen

Resultatservice

:

Roy Vidar Steining

Teknisk kontrollant

:

Ole Martinsen

Faktadommer start

:

Kjell Harald Kløvstad

Faktadommer mål

:

Linda Nilsen

Faktadommer alt.spor

:

Kommer senere

Speaker

:

Erik Thunem

Baneobservatør (er)

:

N/A

Depotsjef

:

Linn K. Sundet

Miljøansvarlig

:

Kim Nilsen

Medisinsk ansvarlig

:

Runar Granstad Rescueteam

Påmelding

:

Link fra klubbens hjemmeside til WRM-påmeldingssystem.
Hjemmesiden: www.nmk-kongsberg-bilsport.no
Ved evt. problemer med påmeldingen sendes E-post til: kh-ram@online.no Tlf.: 920 84 440
Påmeldingsfrist mandag 15. september.

Løpsopplysninger

:

Påmelding iht til NSR § 34-44
Kim Andre K. Teigen - Mob.: 480 91 262

Avbud

:

Avbud skal skje snarest! Først på telefon 920 84 440, men må deretter bekreftes skriftlig iht NSR § 34
og NSR § 61. Avbud kan selv registreres på vårt WRM-påmeldingssystem ved å følge anvisninger på
nettsiden, eller sendes til E-post: kh-ram@online.no

Startkontingent

:

Bilcross Åpen og Damer: Kr. 800,Junior: Kr. 400,Junior trening: Kr. 100,RCN: Kr. 900,NMK Kongsberg medlemmer halv pris.

Innsjekk

:

Parkering

Tekn. kontroll

Fredag 19.09.14 kl. 1700-2030
Lørdag 20.09.14 kl. 0700-0830
Servicebiler inntil 7 meter lengde kan stå på speedway-banen sammen med løpsbil. Busser og
servicebiler over 7 meter parkerer utvendig av speedway-banen sammen med løpsbil.
Alle hengere må parkeres på gokart-banen. Store busser setter hengere i startområde, og arrangøren vil
så parkere disse på gokart-banen. Alle med servicebiler inntil 7 meter parkerer hengeren på gokartbanen selv.

:

Fredag 19.09.14 kl. 1730-2100
Lørdag 20.09.14 kl. 0700-0900
Teknisk kontroll foregår på eget område ved startplata.
HUSK: Startnr skal være på før tekn.kontroll. Personlig utstyr skal medbringes.
Brannslokker iht.§ 313, p.9, p.2
Pga. Meget strenge krav til støy, må alle deltagere til enhver tid ha kjøretøyet iht. tekn.reg. (100db)
Støymåling må påregnes både før og under løpet!

Førermøte

:

Lørdag 20.09.14 ved startplate kl. 0935. Start første heat kl. 1005.
Søndag 21.09.14 ved startplate kl. 0830. Start første heat kl. 0900.
NB! RCN husk førerkortkontroll!

Løpsavvikling

:

Det kjøres 5 innl. omg. i alle klasser av 3,5 runder.
Det kjøres med 6 biler i hvert heat, og med 6 biler i finalene.
Alle deltagere må kjøre ”alternativspor” 1 gang pr. omg og finaler. NB! Kan IKKE benyttes i første
runde!
Det kjøres 3 innl. omg. på lørdag, samt 2 omg. + finaler på søndag.
RCN kjører iht bilcrossreg. Poeng: 10-7-5-3-2-1. RCN finaleoppstilling iht. rallycrossoppsett.
Arrangøren forbeholder seg retten til justering av heat når det kreves.
Stående rødt lys som slukker.
NB! Ved færre enn 5 påmeldte i klasse RCN2 KAN klassen bli slått sammen med RCN1 i de
innledende rundene. Finalene vil bli avviklet klassene hver for seg.
Finaler: A-B-C-D åpen, A-Damer, A-B Junior, A-RCN (A-oldboys)
Gjennomføring ihht NSR § 603 pkt. 5.2

Startmetode

:

Stående start med lyssignal.

Ved eventuelt strømbrudd benyttes norsk vimpel.
Tyvstart

:

Ved første gangs tyvstart vil hele heatet bli gitt advarsel. Andre gangs tyvstart fører til utelukkelse fra
heatet på tyvstartende bil.

Parc Fermé

:

Alle biler kvalifisert til finalekjøring. Sted blir opplyst på førermøte, se NSR kapitel 2 § 18)

Premiering

:

Alle finalister premieres + div annet.
Husk på med kjøredressen!

Anbud

:

Ved klubbhuset. Anbudskonvolutter kjøpes i kiosk.

Adgang

:

Fører + 1 mek. gratis. Andre betaler publikumsbillett (kr. 100,-).

Personlig utrustning

:

Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll

Støybegrensning

:

Se NSR § 307 pkt. B - NB! DETTE ER VIKTIG!

Dekk

:

Ihht. NSR § 313 pkt. 2.1

Drivstoff

:

Vanlig handelsvare. (definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)

Resultatliste og
jurymeldinger

Slås opp på den offisielle tavla, ved innkjøring til depot, 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,-

Protester

:

I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,Depositum teknisk protest NOK 3.000,-

Appeller

:

I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-

Tidsskjema

:

Fredag: Innsjekk/tekn kl. 1700-2100
Lørdag: Innsjekk kl. 0700-0830
Teknisk kontroll kl. 0700-0900
Førermøte kl. 0935
Start 1. omgang kl. 1005
Søndag: Førermøte kl. 0830
Start 4 omgang. kl. 0900
Start finaler ca. kl 1500
Premieutdeling ca. kl. 1630

Dopingkontroll

:

Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge og i den forbindelse kap. 13 i NSR.
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.

Miljø

:

Egen miljøstasjon befinner seg inne på speedway-banen.
Søppelconteinere og spilloljedunk står utplassert flere steder på området. Det skal brukes presenning og
oppsamlingskar under bilen i depotet! Dette pga sikkerheten for våre speedwaykjørere (skruer/muttere
etc. MÅ IKKE forekomme). ALLE deltagere rydder egen depotplass! Plastsekk utleveres ved innsjekk.
Av hensyn til våre naboer SKAL det ikke startes kjøretøy før kl. 0700 på morgenen. Unngå rusing av
motor eller annen støy tidlig på morgenen! Vis også hensyn pga plassmangel i depot. Camping på eget
område. Hengerparkering nede på gocart-banen.
NMK Kongsberg`s førere skal sjekke inn på fredag.
Respekter anvisninger fra funksjonærene.
NMK Kongsberg ønsker velkommen til BC/RCN på Basserudåsen motorsenter!NM587450www
Banen ligger 2 km øst for Kongsberg sentrum.

