
Time Attack 1. Oktober 2022
Teller som resultat i klubbmesterskap for Bilcross, Crosskart og Rally i NMK Elverum.

Klasser: Crosskart Mini, Crosskart 85ccm, Bilcross Jr. Trening, Bilcross junior, Bilcross
Dame, Bilcross Veteran, Bilcross Senior. Rally - alle klasser.

Beskrivelse av konkurransen
Konkurranseformen er enkel, man tar tiden på deltakerne og rangerer de i forhold til klasser
og tider. Konkurransen kjøres klassevis.
Alle deltagere kjører 3 runder og tiden starter da man passerer 1. runde. Det vil si at 1. runde
er oppvarming, ved passering av målpost 1. runde starter tidtakingen. Tiden løper til
deltakerne får utdelt målflagg etter 3. runde.
Alternativsporet skal benyttes en gang i enten runde 2 eller 3.
Alle deltagerne kjører 2 omganger.

Startliste 1.omgang settes opp av sekretariatet og det kjøres 2 og 2 biler samtidig på banen.

Startliste 2.omgang kjøres klassevis etter rangering fra 1. omgang. Beste resultattid etter 1.
omgang starter til sist i 2. omgang.

Deltakernes beste omgangstid er den tiden som legges til grunn for resultatet av
konkurransen.

Tidtakingen skjer manuelt av to tidtakere med hundredelers nøyaktighet.

Forutsetning for konkurransen
Deltager må ha lisens for det kjøretøyet han benytter. Kjøretøyet må ha gyldig vognlisens.
Det kreves medlemskap i NMK Elverum. Engangslisens kan benyttes for klassene Bilcross
senior, Bilcross Dame og Bilcross Veteran.

Forbud mot all form for kommunikasjon mellom deltaker og depot/andre. Eventuelt
speedometer må tildekkes.

Tidsplan
Innsjekk og teknisk lørdag 1. oktober kl. 08.00 - 09.30
Forenklet førermøte kl. 09.45
Start 1. omgang kl. 10.00

Minimum antall deltakere for gjennomføring av konkurransen er 25.
Påmelding innen 24. september 2022 kl. 18.00

Alle deltakere må stille med en funksjonær, skal meldes inn ved påmelding. Påmeldingen er
ugyldig uten funksjonær. Du kan ikke melde inn en funksjonær som allerede er meldt inn.



Startkontigent kr. 300 for senior og kr. 150 for junior (under 18 år)
Betaling kun med Vipps eller kort.

Som tidligere vil vi også bestille pizza til alle funksjonærer. Deltagere med følge kan også få
kjøpe dette. Kr. 100,- pr. person. Pizza bestilles i innsjekk.

Konkurranseansvarlig: Arne Kristoffer Arnesen
Teknisk ansvarlig: Simen Opberget
Resultatansvarlig: Mona Jordmoen


