KRABYCROSSEN
TILLEGGSREGLER KRABYSKOGEN MOTORSENTER
DATO: 11.09.2021
Retningslinjer vedrørende COVID -19

Arrangør:
Adresse:
Løpets art:

Arr.lis.nr:
Sportskomite:

NMK Krabyskogen
Krabyskogvegen 412, 2850 LENA.
Kombiløp, Bilcross / Rallycross -Krabycrossen 2021 Løpet arrangeres i samarbeid
med det internasjonale sportsreglement (ISR),
det nasjonale sportreglemente (NSR) og disse tilleggsregler
41988
Julie Taje, Morten Holje, Stig Kristoffersen,
Finn Kristiansen og Gunhild Hvaal Engh
post@nmkkrabyskogen.no med kopi til hvaalgunhild3@gmail.com
95221498 - Gunhild Hvaal Engh
11.09.21 på Krabyskogen Motorsenter. Depotet åpner fredag kl 14.00 fredag 10.09
95221498
Lengde 1041 m, grus og asfalt.

E-post:
Telefon:
Tid og sted:
Telefon stevnedagen:
Banen:
Utsettelse eller avlysning: I henhold til NSR Generelle bestemmelser pkt 2.1.6.
Info vedrørende dette vil bli formidlet på våre nettsider / Facebookside.
Dersom løpet avbrytes av årsaker som arrangøren ikke har ansvar for, blir ikke
startavgiften tilbakebetalt
Roar Bakke - 47414651
Juryleder:
Jurymedlemmer:
Anne Lise Bakke, Geir Sandberg, juryaspirant Stian Engh og Rita Wold Taje
Faktadommere:
- Start
- Mål
- Alternativ spor
Løpsleder:
Ass. Løpsleder:
Løpsekretær:
Teknisk kontrolllør:
Fører kontakt:
Depo sjef:
Depot / henger
parkering:
Miljøansvarlig:
Miljøtiltak:

Tba
Per Anders Lund
Tba
Julie Taje
Pål Arne Sæther - 93039413
Gunhild Hvaal Engh - 95221498
Bjørn Myhre - 47332360
TBA
Odd Tore Tråholt - 91855239
Kun løpsbil og trekkvogn i depotet. Minimum 3 løpsbiler pr. buss.
Hengerparkering skjer etter anvisning fra depo mannskap.
Espen Olsby
Alle deltagere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller tilsvarende
beskyttelse under bilen på depot plass. 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.
Restavfall samles i utdelt søppelsekk og kastets i container før avreise fra depotet.
Den enkelte deltager plikter å rydde sin egen depotplass før området forlates.
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TILLEGGSREGLER KRABYSKOGEN MOTORSENTER
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Retningslinjer vedrørende COVID -19
Klasser:

BC jr. trening, BC junior, BC senior, BC damer (min.10 startende),
BC veteran (min. 10 startende), rallycross

Startkontigent:

Bilcross (senior, damer, veteran) / Rallycross: 750,BC junior og BC jr. trening: 350,2050.39.29644, betalingsfrist 08.09.21, merkes med startnr. og navn, kvittering må
sendes på mail sammen med lisenser, se punkt: "Dokumenter som skal sendes på
e-post".

Kontonr:

Deltager/Lisens:

Dokumenter som skal
sendes på mail:

Deltagere skal ha lisens iht. NSR artikkel nr 9. og § 603.4 bilcross, og § 600.3
rallycross. Ledsager skal ha lisens iht GB art. 9.5
GB art 9.1.4 gjelder.
Førerlisens, klubbmedlemskap, vognlisens, tollpapirer (for biler med vognlisens
som er utsted i land utenfor Norge), eventuelt reklamelisen, kvittering for betalt
startavgift.
For deltagere under 18 år må det sendes inn lisens og medlemskap på ledsager.
Mailadresse som skal brukes er: hvaalgunhild3@gmail.com frist for
innsending er: 08.09.21
Skanning av vognlisens vil bli utført, deltager får ikke kjøre hvis
lisensen vises som rød.

Reklamerett:

Vil bli sjekket. Arrangøren forbeholder seg retten til å
sette reklame på løpsbilene i henhold til Generelle Bestemmelser § 301 pkt. 3.
Frikjøp kr. 5000,-

Teknisk kontroll:

Alle biler som skal delta i løpet må fremvises for teknisk kontroll, av fører.
(Kun fører har adgang til området, Junior kan ha med ledsager.)
Teknisk på anvist plass.
Personlig utstyr og brannslukker medbringes på teknisk.
Fører skal klargjøre bil til teknisk med åpning av panser, bakluke og dører.

Startnummer:

Startnummer utdeles på innsjekk, det skal være påført bilen før teknisk kontroll.
Startnummer skal plasseres på begge sider av bilen.
Fjerning av startnummer eller tildekning av bil før anbudsrunden er forbudt.
Iht § 304
Vanlig handelsvare. Se for øvrig § 307 pak. Q
Iht gjeldene reglement i klassen. Bilcross: Iht NSR § 603 pkt. 4.8
I henhold til § 307 pkt B. Støymåling må påberegnes på banen. Om eksosanlegget
blir defekt skal dette repareres innen neste omgang.

Personlig utrustning:
Drivstoff:
Dekk:
Støybegrensning:
Bytting av komponenter:

Ved bytting av komplett motor, og eller girkasse under arrangementet, så skal
teknisk ansvarlig informeres før dette utføres, tlf 47332360

Førermøte:

Førermøte på startplata kl. 8:30, lørdag.
Alle førere plikter i tilegg å ha lest NMK Krabyskogen tilleggsregler og
smittevernplan.
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Løpsavvikling:

Startrekkefølge:
Starter:
Tyvstart:

Tidskjema:

Det kjøres etter § 603.6 Det kjøres med inntil 5 biler i innledende omganger i
bilcross.
3 omganger a 3 runder. Gjennomføring i henhold til Generelle
bestemmelser § 603 pkt. 6.2. Det benyttes alternativspor.
Det kjøres etter følgende poengskala 10-7-5-3-1.
Det er førers ansvar å komme frem til startoppstilling i tide. Startrekkefølge
trekkes elektronisk, og startspor settes etter denne listen. Alle heat fylles opp. De
siste heatene i hver omgang utjevnes. Debutanter kjører eget heat. Det vil bli
benyttet traktor ved berging.
BC jr. trening, BC junior, deb. BC senior, deb. BC damer, BC veteran, rallycross
Sindre Nordgren
Iht. NSR § 603 pkt 6.2.2.
Tyvstart 1 - medfører advarsel til hele feltet.
Tyvstart 2 - i samme heat, uansett fører, medfører utelukkelse fra heat/finale,
og plasseres sist.
Fredag 10.09
Ankomst kl. 14:00 - 22:00
Innsjekk kl. 18:00 - 21:00
Teknisk kl. 19:00 - 22:00
Lørdag 11.09
Innsjekk kl. 06:30 - 07:30
Teknisk kl. 07:00 -08:00
Førermøte kl. 08:30
Start 1. omg. kl. 09:00
Løpende tidskjema etter dette

Premiering:

Premiering i henhold til NMK Krabyskogen sin smittevrnsplan.
Premiering til: A-finale i rallycross, og alle finalister i BC senior og junior.
Deltagerpremie til alle startende i BC trening og til debutaner.

Resultatlister og
jurymeldinger:

Resultatlister og jurymeldinger, kunngjøres på den offisielle oppslagstavlen i
depotet.
HUSK 1 METERS REGEL
Etter målgang, er alle finale bilene under Parc Ferme`s bestemmelser. Kjøring til
egen depotplass skal skje i gangfart.
All form for justering, kontroll, reparasjon, endre eller fjerne noe, eller tilsvarende
er forbudt, frem til etter anbudet er avsluttet for gjeldende bil. Se §603 pkt. 11.

Parc ferme:

Protester:

Alle protester vil bli behandlet i henhold til Generelle bestemmelser. Protestgebyr
er: NOK 2000,- (snakk med løpsleder) Det må leveres en skriftlig protest på mail:
post@nmkkrabyskogen.no, med kopi til: hvaalgunhild3@gmail.com, - i tilegg må
juryleder og løpsleder informeres.
Depositum / gebyr skal betales på vipps til løpsleder.

Tekniske protester:

Depositum for teknisk protest er NOK 5000,- (i tillegg til protestgebyr).
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Appeller:

Alle deltagere har rett til å appellere.
Informasjon om appellen må gis elektronisk på mail: post@nmkkrabyskogen.no,
i tillegg må juryleder og løpsleder informeres, det skal da betales ett
gebyr på NOK 10 000,- på vips til løpsleder - senest en time etter beslutning
fra juryen er offentliggjort på den offisielle oppslagstavla.
Fullstendig skriftlig appell må være NBF i hende senest 96 timer etter at den
skriftlige informasjonen er mottatt av juryen.

Anbud:

Bud ansvarlig: Kurt Olsen.
Anbudskonvolutter kjøpes i bud lukene og fylles ut før man kommer til bud luken
av anbydere selv.
Budgiver får ikke papirkvitteringen, men kan ta et bilde av bud numrene
Alle biler som er godkjent på innsjekk og teknisk kontroll, er på anbud, med unntak
av biler som er påmeldt i Rallycrossklassen, junior trening/debutant, og juniorer
som ikke er i finale.
Hver deltager får utdelt 3 bånd i porten, den ene til sjåfør og den andre til
2 mekanikere, personlig fremmøte. Billettene skal festes synlig rundt håndleddet
og fremvises på forespørsel fra våre funksjonærer.
Det vil være adgangskontroll gjennom hele arrangementet.
Personer som ikke bærer armbånd vil bli bortvist fra arrangementet, begge dager.

Biler på bud:

Adgang:

Publikum:

250 stk, med forbehold om endringer.

