TILLEGGREGLER FOR LØP 28-29 MAI 2016

Arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement for Norge
I tillegg gjelder Bilcross.no-Cupens regler samt stevnets tilleggsregler.

Stevnet er kvalifiseringstevne for Landsfinale Junior 2016 .Runde 1 i «Bilcross.no-Cup».

TID OG STED

28-29. mai 2016 på Grenland Motorsportsenter, Luksefjellveien 1111 -Skien

ARRANGØR:

NMK Grenland Postboks 90 3901 Porsgrunn

ARRANGØRLISENS:

ARBC-16.02511

FORSIKRING:

I hht til NBFs bestemmelser. Engangslisenser gjelder kun for medlemmer av Norsk trygdesystem.

STATUS:

Kvalifiseringsløp til NMKs Landsfinale Junior 2016.Runde 1 i «Bilcross.no-Cup».

Hjemmeside: www.nmkgrenland.no

Det kjøres egen Dameklasse i «Bilcross.no-Cup»
KLASSER

Bilcross Senior,Bilcross Dame,Bilcross Junior.Debutant,Nasjonal Rallycross
Nasjonal Rallycross kjøres etter konkuransereglementet for bilcross,med unntak av antall startende i
innledende omganger.

SPORTSKOMMITE:

Bjørn Holte, leder Mob 480 45 133

Email:bh@teleror.no

Morgan Riis,Frode Jeilen
TELEFON STEVNEDAGEN

Mobil : 480 45 133

ANMELDELSER:

Anmeldelser mottas på NBF anmelderskjema fra tilleggsreglenes offentligjørelse og frem til 23/5-2016 kl. 00.00.
Anmeldelsesgebyr: Nasjonal Rallycross: Kr. 1100,Bilcross Senior: Kr: 1000,Bilcross Junior kr. 500.

MOTTAK ANMELDELSER

A) Elektronisk via www.nmkgrenland.no,B) Til paamelding@nmkgrenland.no eller C) til klubbadresse.
Frist for etteranmelding er onsdag 25/5 kl. 00.00 (midnatt) og kun med alternativ A.
Etteranmeldte betaler 50% tillegg på ordinært anmeldergebyr.

AVBUD:

Avbud skal skje snarest til telefon 480 45 133,og tillegg sendes skriftlig .Ved valg av avbud og konkurranse annet
sted,kreves NMK Grenlands skriftlige tillatelse. Se NSR 9.13.2

FØRERMØTE:

Avholdes ved innsjekkssekretæriat lørdag 28/5-16. kl. 09.00.

BESKRIVELSE:

Løpet gjennomføres som reglementes § 603 der ikke annet er anført i disse tilleggsregler.
Førere oppfordres til å gjøre seg godt kjent med dette.Vi benytter “Tracksa” lyssystem.Rallycross Nasjonal kjøres etter
konkuransereglementet for bilcross,med unntak av antall startende i innledende omganger.
Det kjøres 5 innledende omganger a 3 runder, 6 biler i heatet i Bilcross,og 5 biler i rallycross.
Det trekkes elektronisk startliste,og heatene vil fylles opp og utjevnes.Beskrives detaljert på førermøte.
Poengskala: 10-7-5-3-2-1. Gjelder også i NRC.

FINALER:

Finalene kjøres over 5 runder, med inntill 6 startende. Ref § 603.6.2.4 .
Antall finaler og opprykk til neste finaler offentliggjøres etter ordinær anmeldelsesfrist på startprogram og oppslagstavle.
Kvalifisering til finaler i hht. § 603.6.2.3 .
Kan en finale ikke gjennomføres,legges resultatliste etter innledende og evt. gjennomførte finaler til grunn for
endelig resultatliste.

START/STARTMETODE:

Lørdag 28/5-16 kl.10.00. Det brukes startlys.
1) Starter gir tydelig tegn til førere om at alt er klart til start, fra dette tidspunktet er fører under starters kommando.
2) Det vises 5 sek. skilt.
3) Grønt lys tennes, starten går.

PÅMINNELSE:

Ved anmeldelse til løpet anses alle deltakere å være kjent med NSRs relevante regler for konkuransen.
Fører og/eller anmelder skal påse at lisensene er gyldige og signert. Ved bruk av kjøretøy som ikke står
i førerens navn,skal det lages en erklæring om at bilen er i henhold til aktuellt regelverk,og signeres av
vognlisensinnehaveren.Denne skal på anmodning vises på innsjekk.

PREMIERING:

Alle berettiget til finale i henhold til deltakerer påmeldt innenfor ordinær frist. Bilcross Junior premieres alle.
For «Bilcross.no-cup» se vedlegg. Premier ettersendes ikke.

LYDBEGRENSNING:

Alle biler skal til enhver tid være innenfor grensen på 100dB. Lydmåling må forventes på teknisk kontroll,
og på hvilket som helst tidspunkt under konkurransen.

OFFISIELLE OPPSLAG:

På tavle ved sekretæriat/innsjekk.Gjelder heatoppsett,resultatlister,deltakermeldinger og Juryavgjørelser.
Heatoppset kan også bli vist på «storskjerm».

ARRANGØRREKLAME:

Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene
iht.§ 301 pkt. 3. Frikjøp er kr. 1000,-

PROTESTER:

I henhold til NSR art nr 13. Depositum protest NOK 1.000,- .Depositum teknisk protest NOK 3.000,-

MILJØ:

Søppelsekker deles ut ved innsjekk. Container for øvrig avfall uten miljøskadelige stoffer er tilgjengelig i depot.
Minner om § 603.4.7 og § 602 8 :
«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.”
Deltagerne skal rydde egen depotplass,og bringe avfall til miljøstasjon.

BANEBESKRIVELSE:

Asfaltert startplate .Bredde 12-16 meter.40% asfalt 60% grus.
Banelengde 1230 meter (+ 170 meter startlangside.)
Traseen består av 60% Asfalt og 40% Grus Se kart over banen!

DEKKREGLEMENT:

Ihht. NSR § 603 4.8 (BC) og NSR § 312.2.1 (NRC)

RENSING AV DEKK

Følg anvisning fra mannskap !

LØPSLEDER

Bjørn Holte

ASS.LØPSLEDER
LØPSSEKRETÆR

Vidar Drøyvold

TEKNISK KONTROLLANT

Jonas Bromann

STARTER

Kai Brennemo

SIKKERHETSSJEF

Levi Karlsen

MILJØANSVARLIG

Gunnar Hvoslef

DEPOTSJEF

Morten Doksrød

RACE CONTROLLER

Morgan Gulliksen

FAKTADOMMERE

FEIL START:

Henning Pettersen

ALTERNATIVSPOR:

Frode Torstensen

MÅLDOMMER:

Frode Jeilen

JURYLEDER

Per Arne Velten

JURYMEDLEMMER

Trond Carell Nyhus, Tone Elisabeth Kalsnes

MEDISINSK ANSVARLIG

Jim Tommy Vibeto

SANITET

Porsgrunn Røde Kors

Kjøreretning "mot klokka".

TIDSPLAN
fredag
DEPOT ÅPNER

14.00. Følg depotmannskapenes anvisninger !

INNSJEKK

15.00-21.00 i sekretæriat. Personlig oppmøte (§ 231)

TEKNISK KONTROLL

15.00-21.30.Sted anvises på tavle.

lørdag
FØRERMØTE:

09:00:00

START 1. OMGANG:

12:15:00

Omgang 2 og 3 kjøres fortløpende med nødvendige pauser for preparering.

søndag
FØRERMØTE:

09:00:00

START 4. OMGANG:

10:00:00

Omgang 4 og 5 kjøres fortløpende med nødvendige pauser for preparering.
Finaler starter etter protestfristens utløp + 15minutter.

STARTNUMMER:

Utleveres på innsjekk. Skal være påsatt ved teknisk kontroll.

DEPOTBILLETTER

4 stk pr. team inklusiv fører.Billetter ut over dette kan kjøpes på innsjekk for kr. 100,- pr. stk.

PARC FERME:

Anvises på førermøtet.Depotmannskap anviser etter målgang.

ANBUD BILCROSS:

I hht. NSR § 603.9

DRIVSTOFF

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

ANKOMST/AVREISE

Vi ber våre "gjester" å vise god trafikk-kultur til og fra stevnet.Minner også om at alle som transporterer bil på
henger forsikrer seg om at fører av trekkvogn har korrekt førerkortklasse .

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. Det er førers plikt å holde seg underrettet om en eventuell kontroll

STARTBEKREFTELSE
OG STARTPROGRAM

Blir kun å finne på klubbens hjemmeside: www.nmkgrenland.no

VEIBESKRIVELSE

Anlegget ligger i Luksefjellveien. Nærmeste hus har nr 1114 for de som bruker kart,
GPS-koordinater. Lat: 59.31145981873147 Lon: 9.552344796229842
Fra "Siljansiden": Ta til første til høyre etter etter Gjerpenskolen. Øvrig tilgang er å følge "normal" til Skien.
Rett etter jernbaneundergangen ved Skiens togstasjon ligger det en (bitteliten) rundkjøring hvor det skal tas til venstre.
Neste avkjøring er inn på Luksefjellveien.

VELKOMMEN TIL

OG TIL EN FARTSFYLLT HELG !

Vedlegg

«BILCROSS.NO -CUP»
Bilcross.no-cupen kjøres over tre løp i 2016-sesongen. Det kjøres bilcross åpen-, dame- og juniorklasse,
med pengepremier i alle klassene.
Datoene er 28 – 29. mai på Grenland Motorsportsenter, 25.-26. juni på Sigdal Motorsenter, og 10 – 21. september på Konsmo.
På hvert av løpene premieres vinneren av åpen klasse med 5.000 kroner, og vinneren av dame- og juniorklasse med 2.500
kroner hver.
Cup-premiering:
1. Plass premieres med kr 6.000, 2. plass kr 3.000 og 3. plass kr 1.000.
Verste rundkast premieres. Vinneren i klassen får gratis start i neste års cup.
Det er satt opp vandrepokal i hver av klassene, og den som først får tre napp i den får Bilcross.no-cup-pokalen til odel og eie.
Åpningsløpet går på en av landets nyeste og råeste bilcrossbaner, Grenland motorsportsenter rett utenfor Skien i Telemark.
Banen ble åpnet høsten 2010, med oppgradert alternativspor i 2015. Det lover godt for en heftig åpning av bilcross.no-cupen.

Neste runde går på Sigdal motorsenter i Buskerud, en bilcrossbane som mange regner som sin favorittbane.
To ganger har Landsfinalen gått her, og Sankthanscrossen har vært et storløp gjennom flere tiår.
Oså i 2016-sesongen blir «Sankthanscrossen» på Sigdal tellende som andre runde i Bilcross.no-cupen.
Finaleløpet går på Konsmo motorbane i Vest-Agder i september, og der skal alt avgjøres på samme arena som Landsfinalen
gikk i 2013-sesongen.
- Den sosiale rammen rundt løpene vil bli blir "vektlagt" !
I teorien kan du, hvis du vinner alle rundene og cupen totalt, stikke av med over 20.000 premiekroner !
Se full innfo på http://www.bilcross.no/2016/01/01/konkurransereglement-for-bilcross-no-cup-2016/#.VxntPY9OLDc

Vedlegg

