TILLEGGSREGLER
Vi har gleden av å invitere deg til
NMK Landsfinale BC jr

Smådøl Motorsenter
Arrangør
Adresse
Løpets art

Arr.lis. nr
Forsikring
Tid og sted
Telefon
Klasser/deltagere

lørdag 26. juli 2014

NMK Nore og Uvdal
PB 8, 3631 Rødberg
NMK Landsfinale i Bilcross junior
Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale
Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR),
NMKs reglement for Landsfinale jr 2014, og disse tilleggsregler.
ARBC 14.1884
I henhold til NBF’s pålegg
26 juli 2014
906 73 555, løpsleder
909 67 106, løpssekretær
Bilcross junior
Førere som er kvalifiserte via et kvalifiseringsløp, eller A
finalistene fra NMKs Landsfinale jr 2013

Lisens

Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt 4.2
Vi minner om deltagere som er under 18 år MÅ ha med ledsager
ihht NSR § 52 og § 60

Banen

805 m lang, 40% asfalt, 60% grus og alternativ spor

Sportskomite

Arild Sønsterud (leder) 901 83 259
Grete Solberg
Stein Rudi
Unni Wetlesen
Linn Torunn Solberg
Torill Karlsrud
gr-syn@online.no

E- post
Hjemmeside

www.nmknu.com. Benytt deretter fanen NMK’s Landsfinale
junior på venstre side

Jury

- leder, ikke oppnevnt av NBF når tilleggsreglene ble off.gjort
- medlem, ikke oppnevnt av NBF når tilleggsreglene ble off.gjort
- medlem, Kent Rudi 911 61 285 (oppnevnt av arr)
- medlem, Trond Narmo 950 49 149 (oppnevnt av arr)
- medlem, Terje Søndreli 950 41 000 (oppnevnt av arr)

Løpsleder
Ass. Løpsleder
Ass. Løpsleder

Torill Karlsrud
Egil Nygård, sikkerhetsansvarlig
Marius Holter Grøvdal, miljøansvarlig og kontaktperson for
Antidoping Norge personell
Grete Solberg
Cathrine Tveiten

Sekretær
Ass. Sekretær
Teknisk
kontrollant
Faktadommer
start
Faktadommer mål
Faktadommer
alt.spor
Miljøansvarlig

Knut Ole Gaptjern, tlf. 480 10 825
Bjørn Larsen
Kari Redalen
Anita Sønsterud
Marius Holter Grøvdal, ass løpsleder

Deltagerkontakt

Henning Johansen, kun løpsdagen, 922 16 380

Påmelding

NMK Nore og Uvdal, PB 8, 3631 Rødberg.
www.nmknu.com. Benytt deretter fanen NMK’s Landsfinale
junior på venstre side.
Frist 14 dager etter deltager er kvalifisert
Påmelding ihht til NSR § 34-44.
BC jr Challenge bilen har wild card, og skal ha start nr 100

Avbud

Avbud skal skje snarest, først på telefon, men må bekreftes
skriftlig ihht NSR § 34 og NSR § 61.
E-post: gr-syn@online.no

Startkontingent

kr 500, inkluderer også premiefest for deltager

Innsjekk

Personlig oppmøte ihht §231, i klubbhuset

Teknisk kontroll

Verksted i klubbhuset.
Kun adgang for fører og en mekaniker/medhjelper pr. deltager

Førermøte

Ved klubbhuset
Lørdag 26. juli kl 0800

Løpsavvikling

Innledende kjøring: 3 omganger a`3 runder
6 biler i heatet: Startrekkefølgen trekkes på data, startposisjon ihht
startrekkefølgen. Heatene fylles opp og jevnes ut.
Alternativspor: ihht § 603 pkt 6.3

Poengskala: 1.pl-10 poeng, 2.pl-7 poeng, 3.pl- 5 poeng,
4.pl- 3 poeng, 5.pl- 2poeng, 6.pl - 1 poeng
Kvalifisering til finaler: Rangeres fra høyeste poengsum og
nedover.
Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen gjennom antall heatseiere,
andreplasser osv. Er det fortsatt likt oppnådde poeng, så er
oppnådde poeng i siste omgang avgjørende, så nest siste osv. Ved
fortsatt likhet trekkes det i sekretariatet.
Sporvalg trekkes på startplata. Ved poenglikhet blir det trukket om
sporvalget (dette foregår også på startplata).
Finaler: 6 biler a`5 runder
Nr 1 i hver finale rykker opp til neste finale.
Hvis flere bryter finale, blir den foran med lengst kjørte distanse.
Det gis inntil 5 minutter klargjøring før neste finale.
A-B-C-D-E finaler
Plass i depot
Startmetode

Tyvstart
Parc Fermé
Premiering
Anbud
Adgang
Personlig
utrustning
Støybegrensning
Dekk
Drivstoff

Hver fører kan ha deltagerbil + servicebil/ vogn
Stående rødt med lyssignal og feltet er under starters kommando.
5 sek skilt vises, grønt lys tennes og starten går. Bilene står på
linje, ihht banegodkjening. Ved eventuelt strømbrudd benyttes
norsk vimpel.
Ved første tyvstart, alle får advarsel. Ved 2. gangs tyvstart –
utelukkelse uansett fører.
På anvist plass inne på baneområdet, jamfør NSR kapitel 2 § 18)
Alle finalister vil bli premiert
Det er bud på alle startende biler, jamfør dispensasjon av §603 pkt
9.1. Fritatt fra denne regelen er bil nr 100. BC jr Challenge
Hver deltager får 2 depotbilletter
Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll
Se NSR § 307 pkt. B
Ihht. NSR § 313 pkt. 2.1
Vanlig handelsvare (definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)

Resultatliste og
jurymeldinger

Slås opp på den offisielle tavla etter hver omgang. Eventuelle
juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle.

Protester

I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,Depositum teknisk protest NOK 3.000,I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,Iht § 603 pkt 4.7

Appeller
Miljøtiltak
Tidsskjema

Fredag 25. juli
Teknisk kontroll/innsjekk kl 12.00-21.00
Trening kl 1900-2100, ikke obligatorisk. 1x3 runder
Lørdag 26.juli

Førermøte startplata
Start 1. omgang
Start 2. omgang
Defilering av førerne

kl 08.00
kl 09.00
kl 11.00 (ca)
kl 13.00 (ca)

Start 3. omgang
Finaler

kl 14.00 (ca)
kl 15.30, tidligst

Blomstersermoni umiddelbart etter målgang
Premieutdeling ca kl 2000, med festmiddag på banen i telt.
Beliggenhet

Smådøl.
Følg skilting ca 500 meter nord for Rødberg, fra FV 40 mot
Vikangrend. Følg videre skilting til motorbane.

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.

NMK Nore og Uvdal ønsker velkommen til
NMK Landsfinale BC junior 2014
Smådøl Motorsenter

