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TILLEGGSREGLER

MOMARKEN BILBANE
26.august 2017

Tar'u tur'n te Trøkksta?
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1.

PROGRAM

Tid og sted

Torsdag 24. august:
Kl 1700 - Depot åpner (Se pkt. 8.1).
Fredag 25. august:
Kl 1200 – 2000: Administrativ innsjekk i sekretariatet i
«Idunkafèen» (midt i depot).
Kl 1200 - 2000 Teknisk kontroll ved heatoppstillingsområdet
Kl 1800 - 2000 Frivillig trening (Se pkt. 5.1).
Lørdag 26. august:
Kl 0700 Førermøte på startplata.
Kl 0800 Start innledende omganger.

2.

ORGANISASJON OG BESKRIVELSE

2.1.

LØPET TELLER SOM

NMK`S Landsfinale i Bilcross Senior 2017.

2.2.

BESKRIVELSE AV LØPET

Løpet arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale
Sportsreglementet (Generelle Bestemmelser) § 603, samt NMK’s reglement for Landsfinale i bilcross senior
og disse tilleggsregler.

2.3.

ARRANGØR OG ARRANGØRLISENS

Arrangør:
Arrangørlisens nr.:
Arrangørens adresse:
GPS-koordinater til banen:
Epost:
Telefon:

NMK Trøgstad
ARBC.17.02528
Postboks 46, 1861 Trøgstad
Momarken Bilbane 59°34'06.7"N 11°19'51.3"E
post@landsfinalen2017.no (NB! IKKE PÅMELDING)
+47 950 82 501 (Ola Frøshaug)

2.4.

SPORTSKOMITÈ

Vidar Berge, Torfinn Strengen, Elisabeth Lien Fjeld, Anders Krogstad, Ola Frøshaug.

2.5.

OFFISIELLE FUNKSJONÆRER

Løpsleder:
Ass. løpsleder:
Løpssekretær:

Torfinn Strengen
Vidar Berge
Elisabeth Lien
Fjeld
Tommy
Haugland
Roger Bjørklund
Kåre Inge Nygård
Cathrine Schnoor
Thomas Strand
Roy Skaug
Rune Saxrud
Roy Vidar Steining
Anders Krogstad
Børre Håkelia
Tonny Håkelia

Teknisk ansvarlig:
Juryleder:
Jurymedlem:
Jurymedlem:
Jurymedlem:
Baneobservatør:
Baneobservatør:
Resultatservice:
Sikkerhetsansvarlig:
Deltakerkontakt:
Faktadommer start;
Faktadommer rengjøring av
dekk:
Faktadommer tyvstart:
Faktadommer 5.min ved
opprykk i finale:
Faktadommer startoppstilling/sportrekning:
Faktadommer alt.spor:

John Martin Moe
Vidar Heggelund
Ola Frøshaug
Robert Syversen
Ola Ringstrøm

Tlf.: +47 900 28 330
Tlf.: +47 971 79
Epost: post@landsfinalen2017.no
548
Tlf.: +47 911 62 088

Tlf.: +47 481 96 523

Se vedlegg 1.
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Faktadommer mål:
Depotansvarlig:
Miljøansvarlig:
Anbudsansvarlig:

2.6.

Per Jonny Vesteng
Frode Krogstad
Tlf.: +47 944 27 676
Martin Winberg
Anette Bodal Bekke

OFFISIELL OPPSLAGSTAVLE

Vil være å finne vis à vis inngangen til «Idunkafèen»/sekretariatet, midt i depoet. Resultat og
jurymeldinger vil bli annonsert her.

2.7.

BANEANLEGGET

Sted:

Lengde:
Startlengde:
Maksimum banebredde:
Minimum banebredde:
Underlag:

Momarken Bilbane, Vandugbakken 29, 1850 Mysen
GPS koordinater: 59°34'06.7"N 11°19'51.3"E
Se www.landsfinalen2017.no for ytterligere veibeskrivelse
Totalt 897 meter
220 meter til første sving
18 meter
12 meter
60 % grus og 40 % asfalt

3.

PÅMELDING

3.1.

PÅMELDING – AVBUD

Påmelding:

Påmelding må sendes pr. epost til paamelding@landsfinalen2017.no eller
per post til NMK Trøgstad, Posboks 46, 1861 Trøgstad.
Påmeldingsfristen er 14 dager fra kvalifiseringsdato. Påmeldingen må
være NMK Trøgstad i hende innen disse 14 dagene. Påmelding er kun
gyldig når alle skjema er innsendt og startkontingent betalt. Ved
kvalifiseringsløp 14 dager før Landsfinalen, er påmeldingsfristen senest 7
dager før løpet.
Avbud må meldes til løpssekretær muntlig per telefon +47 97179548. Det
skal i tillegg sendes skriftlig avbud pr. epost til
post@landsfinalen2017.no. Manglende avbud eller avbud som ikke er
ihht. tilleggsreglene, medfører at startkontingent ikke tilbakebetales.

Avbud:

3.2.

STARTAVGIFT

Kr 1000,- som må innbetales til konto 1140.18.01369 innen påmeldingsfristen. Startkontingenten
inneholder startavgift løp og inngang for fører til premiebankett 26. august 2017.

3.3.

KLASSER – DELTAGERE

Bilcross senior.
Deltagerne må ha kvalifisert seg via ett av NMK’s kvalifiseringsløp i 2017, eller være direkte kvalifisert via
ett av disse arrangementene:
A-finalistene i Landsfinalen for senior 2016.
A-finalistene i Landsfinalen for junior 2017, såfremt de er kvalifisert til å inneha senior førerlisens.
A-finalistene i Landsfinalen for damer 2017.
Innehavere av «Gullbillett» til NMK’s Landsfinale senior 2017 er også kvalifisert.

3.4.

FORSIKRING

I henhold til pålegg gitt av Norges Bilsportforbund (NBF)

3.5

UTSETTELSE ELLER AVLYSING

Iht. NSR generelle bestemmelser pkt. 2.1.6. Info vedrørende dette vil formidles på våre nettsider.
Dersom løpet avbrytes av årsaker som arrangøren ikke har ansvar for blir ikke startavgiften tilbakebetalt.

4.

INNSJEKK OG TEKNISK KONTROLL

4.1.

ADMINISTRATIV INNSJEKK

Fredag 25. august kl. 12.00-20.00 i sekretariatet (i «Idunkafeen» i depot).
Administrativ innsjekk må være utført før teknisk kontroll. Fører må møte personlig til innsjekk.
4.1.1.
DOKUMENTER SOM MÅ MEDTAS TIL ADMINISTRATIV INNSJEKK
Førerlisens
Klubbmedlemskap
Vognlisens
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Tollpapirer for biler med vognlisens utstedt i land utenfor Norge
Eventuelt reklamelisens
Alle lisenser skal være i henhold til Generelle Bestemmelser

4.2.

TEKNISK KONTROLL

Fredag 25. august kl 1200 – 2000. Alle biler som skal delta i løpet må gjennomføre teknisk kontroll. Kun
fører og èn mekaniker har adgang til området for teknisk kontroll.
4.2.1.
STARTNUMMER
Startnummer utdeles i innsjekk og skal være påført bilen før teknisk kontroll. Startnummer skal plasseres
på begge bakre sideruter. Fjerning av startnummer eller tildekning av bil før anbudsrunden er forbudt.
4.2.2.
PERSONLIG UTRUSTNING
I henhold til § 304. Personlig utrustning skal fremvises på teknisk kontroll. Brannslukker skal også
medbringes, husk å påføre lisensnummer på denne.
4.2.3.
DRIVSTOFF
Vanlig handelsvare, se for øvrig § 307 pkt. Q.
4.2.4.
STØYBEGRENSNING
I henhold til § 307 pkt. B. Støymåling må også påregnes på banen. Om eksosanlegg blir defekt skal dette
repareres innen neste omgang.
4.2.5.
DEKK
I henhold til § 603 pkt. 4.8.
4.2.6.
BYTTING AV KOMPONENTER
Ved bytting av komplett motor og/eller girkasse under arrangementet SKAL teknisk kontrollør informeres
før dette utføres, ellers er reparasjon fritt.
4.2.7.
TA UT BIL AV DEPOET
Etter teknisk kontroll kan deltagende biler kun tas ut av depot etter avtale med teknisk kontrollør.

5.

GJENNOMFØRING AV LØPET

5.1.

TRENING

Fredag 25. august kl 1800 – 2000. (Første biler på startplata kl 1755. Siste treningsstart eksakt kl 2000).
Frivillig trening gjennomføres med MAX 2 x 3 runder pr deltager.

5.2.

FØRERMØTE

Lørdag 26. august kl 0700 på startplata. Alle førere plikter å delta på førermøte. Ved uteblivelse blir
vedkommende rapportert til juryen.

5.3.

EVENTUELT ANTIDOPING KONTROLL

Ved en eventuell antidoping kontroll blir dette informert om på førermøtet, samt at det henges opp
informasjon om dette på den offisielle oppslagstavla. Alle må medbringe legitimasjon på førermøte.

5.4.

INNLEDENDE OMGANGER

Det kjøres med inntil 6 biler i innledende omganger. 3 omganger à 3 runder. Gjennomføring ihht. Generelle
bestemmelser § 603 pkt. 6.2. Alternativspor skal benyttes i henhold til § 603 pkt. 6.3. Det kjøres etter
følgende poengskala: 10 – 7 – 5 – 3 - 2 - 1. De tre beste heatseiertidene pr. omgang vil bli premiert med 1
poeng. Arrangøren roper opp kommende heat to ganger. Det er førers ansvar å komme frem til
startoppstilling. Om fører uteblir, vil førers startnummer og navn bli ropt opp to ganger til. Ved fortsatt
uteblivelse, etter to minutter, blir aktuell fører utelukket fra omgangen. Startrekkefølge trekkes
elektronisk, og startspor settes etter denne listen. Alle heat fylles opp. De siste heatene i hver omgang
utjevnes.

5.5.

FINALER

Det vil bli kjørt A – B – C – D – E-finaler (og eventuelt F-finale ved flere enn 140 til start). Gjennomføring
etter § 603 6.2.4. Finaler kjøres med 6 biler à 5 runder, alle starter på linje. Alternativspor skal benyttes i
henhold til § 603 pkt. 6.3. Vinner av en finale rykker opp til neste finale. Vinneren gis 5 min til klargjøring
på sin depotplass, faktadommer følger bilen og gir informasjon om gjenstående tid. Resultatliste etter
innledende omganger legges til grunn for finaleoppsettet. Den med høyest poengsum får velge startspor
først. Ved poenglikhet gjelder antall heatseiere, andreplasser osv. Ved fortsatt likhet gjelder resultatet i
siste omgang. Ved fortsatt likhet gjelder tidligere omganger suksessivt. Ved fortsatt likhet foretas trekning
om hvem som skal ha rangen. Trekning foretas i startoppstillingen av førerne. Dersom flere bryter i finale
går den fører som har kjørt lengst distanse foran.
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5.6.

PAUSER

Løpsleder legger inn pauser der det er mest hensiktsmessig. Opplysning om pauser vil bli gitt over
høyttaleranlegget.

5.7.

START

Stående start med lyssignal. Klarsignal gis fra starter og til hver enkelt fører. Dersom fører ikke er klar, må
dette signaliseres tydelig til starter. 5 sekunder-/«Ready to race»-skilt vises, grønt lys tennes og starten går.
Ved strømbrudd benyttes norsk vimpel. Ved tyvstart vises rødt flagg. Startprosedyren vises på førermøtet.

5.8.

TYVSTART

Elektronisk tyvstart-anlegg vil bli benyttet.
Innledende omg: Det tillates totalt max. 1 tyvstart pr. fører i innledende omganger. Tyvstart nr. 2 på
samme fører, medfører utelukkelse fra gjeldende omgang.
Finale: Tyvstart nr 1 medfører 2 x alternativspor og hele feltet får advarsel. Tyvstart nr 2 uansett fører
medfører utelukkelse fra finale og plasseres sist.
Gjennomgang gis på førermøtet.

5.9.

ELEKTRONISKE LYSSIGNAL - FLAGG

Det vil bli brukt elektroniske lyssignal. Ved eventuelt strømbrudd vil det bli benyttet flagg.

5.10.

RENGJØRING AV DEKK

Rengjøring av dekk er lov, maks 1 gang fremover pr. heat/finale. Rengjøring skjer rett før startoppstilling på
tvers av startplata. Ignorering av denne regel kan medføre utelukkelse fra heatet.

6.

PARC FERMÈ – RESULTATLISTER – APELLER – PROTESTER

6.1.
PARC FERMÈ
Umiddelbart etter målgang i finaler skal alle biler parkeres i Parc Fermè. Parc Fermè vil være
skiltet. Kjøring til Parc Fermè skal foregå i gangfart. Parker på anvist plass og forlat området
umiddelbart.
6.2.
PROTESTER
Alle protester vil bli behandlet i henhold til Generelle bestemmelser. Protest må leveres skriftlig til
løpsleder, eller hvis dette ikke er mulig til juryen sammen med protestgebyr på kr 1 000,-. Depositum for
teknisk protest er kr 3 000,- (i tillegg til protestgebyr).

6.3.

APPELLER

Alle deltagere har rett til å appellere. Informasjon om appell må gis skriftlig til juryen, sammen med
kr 5 000,-, senest èn time etter beslutning fra juryen er offentliggjort på den offisielle oppslagstavla.
Fullstendig skriftlig appell må være NBF i hende senest 90 timer etter at den skriftlige informasjonen er
mottatt av juryen.

6.4.

RESULTATLISTE OG JURYMELDINGER

Kunngjøres på den offisielle oppslagstavla etter hver omgang og etter finaleslutt. Eventuelle
juryavgjørelser kunngjøres også her.

7.

PREMIERING

Det gis heatseierpremier i innledende omganger. Alle finalister blir premiert på premiebankett.
Umiddelbart etter målgang i A-finalen vil det bli blomsterseremoni med de 3 beste foran publikumsplass.

8.

ANNEN INFORMASJON

8.1.

DEPOT – HENGERPARKERING

Åpning av depot:

Depot åpnes offisielt torsdag 24. august kl 1700. Depot holdes stengt for
inn-/utkjøring alle dager mellom kl 2300 og 07.00.
Dersom man ankommer tidligere, må man ta kontakt med depotsjef for
anvisning av plass. Det er ikke anledning for førere å reservere plass i
forkant. Plasser tildeles ved ankomst. Depotsjef er Frode Krogstad.
Hver deltager får 1 stk. parkeringsbillett, til parkering i depot, ved
innsjekk. Denne er beregnet på servicebil/buss/campingvogn etc. Denne
billetten skal monteres synlig for våre funksjonærer. Andre kjøretøy
henvises til publikumsparkering.

Plassering av løpsbil og
trekkvogn i depot:
Parkeringsbillett depot for
deltagere:
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Hengerparkering:

Hengere parkeres i egen hengerparkering av våre funksjonærer. Hengere
merkes av våre funksjonærer og merkekopi gis til deltaker. Dersom man
har behov for å få hengeren fraktet ut i depot, må man selv ta kontakt
med depotsjef.
Det skal være ro i depot fra kl 2300 - 0700. Det er ikke tillatt med åpen ild
i depot. Vi anmoder alle om å ikke benytte engangsgriller på vårt område.

Annet:

8.2.

STRØM

Alle deltagere har tilgang til èn stk strømkontakt. Alle som benytter strøm fra oss plikter å ha ledninger og
utstyr som er godkjent og virker. Alle skal merke sin ledning i strømskap med merke som utdeles av
arrangøren. Arrangøren påberoper seg retten til å koble fra ledninger som ikke er godkjent eller merket. Er
du usikker på om din ledning er godkjent så kan depotansvarlig kontaktes.

8.3.

BRANNSLUKKER

Hver deltager må ha godkjent brannslukker (det vil si godkjent i løpet av siste 12 mnd) på minimum 6 kg
tilgjengelig på egen depotplass. Denne plasseres godt synlig i branngaten.

8.4.

MILJØ

Miljøstasjon:

Arrangøren etablerer miljøstasjon i depot. Egne dunker merket med
spillolje skal benyttes. Saneringsmiddel står ved spilloljedunkene. Dekk,
batterier eller annet farlig avfall settes i merkede containere.
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. Det vil bli utført kontroller på dette og deltagere som
ikke oppfyller kravet vil bli nektet start.
Restavfall samles i utdelt søppelsekk (ytterligere søppelsekker kan fås i
sekretariatet) og kastets i container før avreise fra depot. Den enkelte
deltager plikter å rydde sin egen depotplass før området forlates.

Deltagers ansvar vedrørende
miljø:

8.5.

ADGANGSBILLETTER

Deltagerbilletter:

Hver deltager får utdelt 3 billetter ved innsjekk. Billettene skal festes
synlig rundt håndleddet og fremvises på forespørsel fra våre
funksjonærer. Det vil være adgangskontroll gjennom hele
arrangementet. Personer som ikke bærer billettarmbånd vil kunne bli
bortvist fra arrangementet.

8.6.

REKLAMERETT

Frikjøp:

Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene i
henhold til Generelle Bestemmelser § 301 pkt. 3. Frikjøp kr 5 000,-.

8.7.

ANBUD

Anbud:

Anbud skjer ved luker merket med anbud i eget område i depot.
Anbudskonvolutter kjøpes i kioskene/sekretariat.
Alle biler som har gått igjennom teknisk kontroll er på anbud.

Biler på bud:

Vi oppfordrer til Fair Race og ønsker alle deltagere med følge, publikum
og funksjonærer velkommen til en fartsfylt dag på Momarken Bilbane.
Se www.landsfinalen2017.no for ytterligere informasjon.

