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TILLEGGSREGLER 

Vi har gleden av å invitere deg til 

BILCROSS PÅ STARMOEN MOTORBANE 

9 MAI 2015 

 

Arrangør: NMK ELVERUM 

Adresse: Starmoen Fritidspark, 2402 Elverum 

Løpets art: Kvalifiseringsløp til Landsfinalen for senior og junior, løpet inngår også som 1 av 2 

løp i klubbmesterskapet 2015 for NMK Elverums førere.  

 Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det 

Nasjonale sportsreglementet (NSR) og disse tilleggsregler. 

Arr.lis. nr: 

Forsikring 

ARBC 15.022334 

I henhold til NBFs pålegg 

Sportskomite: Jan Vidar Kvernvolden, Står Erik Rivenes, Jan Lillegrend, Jørgen Martinsen, Steffen 

Lysaker, Tore Bronken, Arnt Oddvin Wasa og Therese B. Larsen 

E-post: post@nmkelverum.no 

Telefon: 48055077 

Adresse: NMK Elverum, PB 1304, 2405 Elverum 

Tid og sted: Starmoen Motorbane, Elverum. 9. Mai 2015 

Tlf. stevnedagen: 48055077 

Banen: 827 meter fordelt med grus og asfalt. 

Klasser: BC senior og junior. Egen bilcross dame klasse ved 10 eller fler startende, hvis ikke 

settes disse inn i seniorklassen. Junior Trening og BC senior/junior debutanter. 

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

Dekk: Iht § 603 pkt. 4.8  

Påmelding: Elektronisk via våre hjemmesider www.nmkelverum.no eller på NBFs 

påmeldingsskjema pr. post til NMK Elverum, PB 1304, 2405 Elverum.  

Påmelding innen 7. mai 2015. Etteranmelding kan gjøres etter avtale på telefon 

48055077 frem til 8 mai 2015 kl. 20.00. 

Det tas forbehold om begrenset deltagerantall. 

Påmelding ihht til Generelle bestemmelser Art. 3.8 – 3.19 

Påmelding for NMK Elverums førere må gjøres innen 28/4-2015 

NMK Elverums førere må melde inn funksjonærer til Jan Lillegrend i egen epost ved 

påmelding, Sendes til jan@lillegrend.no  

Det er ett krav til minimum en funksjonær pr. startende fører for NMK Elverum.  

Startkontingent: BC Senior/Dame/Senior Debutanter kr. 600,- 

BC Junior/Junior Debutanter kr. 300,- 

Junior trening kr. 200,- 

For NMK Elverums førere: Hvis du melder inn 2 eller flere funksjonærer får du kr. 

50,- i fratrekk på startkontigent per funksjonær.   

Avbud: Avbud skal skje snarest, først på telefon (48055077) men må bekreftes skriftlig ihht 

Generelle bestemmelser Art. 3.8 og 3.10, og Art. 9.13. til post@nmkelverum.no 

Startmetode: Iht § 603 pkt. 2.1. alt. 2. (Stående rødt når starter tar feltet under kommando, det vises 

5. sek. skilt, grønt lys tennes og starten går) Start med lyssignal. Ved eventuelt 

strømbrudd benyttes norsk vimpel.  

Tyvstart: Ved tyvstart ilegges hele heatet advarsel, ved 2. gangs tyvstart blir tyvstartende fører 

utelukket fra heatet. Ved 3. gangs tyvstart blir tyvstartende fører utelukket fra heatet 

osv.  
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Lisenser: Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 4. 

Premiering: Premiering til alle finalister og juniortrening 

Lydbegrensning: Se NSR § 307 pkt. B 

Førermøte: 9. mai 2015 på startplata kl. 08.00 

Resultatliste og 

jurymeldinger: 

Slås opp på den offisielle tavla som er ved utkjøring fra banen, 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: På indre bane, se Generelle bestemmelser Art. 2.4 

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: 

 

Lena Aamodt  

 Frode Sletten  

 TBA  

Løpsleder: Bjørn Nordby 

Ass. Løpsleder: Terje Svensberget 

Sekretær: Therese Bruer Larsen 

Teknisk 

kontrollør: Tom Gransjøen (obligatorisk ved offentliggjøring av tilleggsregler) 

Faktadommer  

start: 

Faktadommer 

alternativspor: 

Faktadommer 

mål:  

 

Tor Olav Østlund 

 

Jan Fredrik Bronken 

 

Eva Helen Olsen 

Miljøansvarlig: Steffen Lysaker 

Miljøtiltak: Alle skal ha presenning under løpsbilen i depot, denne skal være hel og dekke 

minimum bilen. Alle skal også ha kanne eller lignende for oppsamling av olje (min 10 

liter). Miljøstasjon for olje mm. står plassert og skiltet i depoet. Søppelsekker fås ved 

forespørsel i sekretariatet. Vi ber om at bildeler, dekk, felger og søppel av stor karakter 

tas med hjem av de respektive deltagerne. 

 

Løpsavvikling: 

 

Det kjøres med inntil 5 biler i innledende omganger. 3 omganger a 3 runder. Junior 

trening kjører 4 omganger, 4 omgang deles opp og settes inn mellom finalene til de 

andre klassene.  

For damer: Ved færre enn 10 startende damer vil disse bli flyttet inn i seniorklassen, 

men de vil få sin egen finale.  

Det kjøres med 6 biler i finaleheat.  

A,B,C,D og E finale i senior 

A,B,C finale junior (ved færre enn 16 startende førere kjøres det kun A og B finale) 

A,B finale dame (ved færre enn 15 startende damer kjøres det kun A finale)  

Debutanter kjører ikke finale.  

Det kjøres på poeng etter følgende skala 10-7-5-3-1 

Alternativspor gjennomføres ihht § 603 pkt. 6.3 

Gjennomføring ihht NSR § 603 pkt. 6.2  

Startlister trekkes på data og det kjøres etter fortløpende liste. Arrangøren forbeholder 

seg retten til å fylle opp/justere heatene slik at de blir mest mulig rettferdig.  
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Tidsskjema: 

 

Fredag 8. mai: 

Innsjekk kl. 1800-2100 i sekretariatet 

Teknisk kontroll kl. 1800-2100 på startplata 

Alle NMK Elverums førere må fullføre innsjekk og teknisk på fredag  

 Lørdag 9. mai:  

Innsjekk kl. 0630-0730 i sekretariatet 

Teknisk kontroll kl. 0630-0745 på startplata 

Førermøte kl. 08.00 på startplata 

Start 1. omgang kl. 0900 

Premieutdeling umiddelbart etter protestfristens utløp 

  

  

 

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 Elverum ønsker velkommen til Bilcross 

på Starmoen Motorbane 
 

Starmoen Motorbane ligger i Starmoen Fritidspark, adkomst fra Elverum sentrum ved å følge skiltet RV25 

mot Trysil, ca 3km, følg skilting Starmoen Fritidspark, deretter Motorbane.  

RV 25 fra Trysil, ta av mot Starmoen Fritidspark ca. 3 km før Elverum sentrum. Følg skilting som beskrevet 

i avsnittet over.  

 

 

 

 

 
 


