
                           Tilleggsregler Smådølfestivalen 2019 

                       Smådøl motorsenter 26 -28 juli 

 
Arrangør: NMK Nore og Uvdal, Postboks 8, 3631 Rødberg 

Adresse motorsenteret; Baklivegen 699 
 

Løpets art: Smådølfestivalen 2019 i bilcross.  
Det inviteres også til klassene Rallycross Supercars  Nasjonal 2WD, 
og Rallycross jr, i samme løp kjørt etter NSR §603. 
 

 Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet 
(ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) og disse tilleggsregler. 
Løpet er  tellende som kvalifisering til Eliteracet 2020. 
 

Arr.lis. nr: ARBH 19.09275 
 
 

Sportskomite`: Lars Helge Bergan, Mats Halland, Stein Rudi, Torstein Vikan, 
Morten Sommer, Martin Tollefsen, Torill Karlsrud 
Thea Mathilde Bergan og Henrik Brandsgård (ungdomsrepr) 
 
 

E-post : torill.karlsrud@online.no       (løpsleder) 
 

Tlf: 90673555 
 

Tid og sted: Smådøl motorsenter 26/7 - 28/7 -2019 
 

Tlf. stevnedagen: Hanne Marie Green Eidal, løpssekretær 
tlf 470 29 834 
 

Banen: 805 m lang, 40 % asfalt, 60 %  grus. 
Asfalt på startplata, og alternativspor med grusdekke. 
 

Klasser/deltagere: Bilcross senior 
Bilcross junior 
Bilcross damer 
Bilcross veteran 
Bilcross debutant 
RC jr 
RC Supercars Nasjonal 2WD(kjøres i en klasse) 
 

Drivstoff: Bensin i vanlig handelsvare NSR § 307 pkt Q(definert i ISR Till. J. 
art. 252 pkt. 9) 
I de klasser hvor det er tillatt med bensin tilsatt etanol, skal disse 
bilene være merket med egen oblat på venstre siderute bak. 
 

 
 
 

 
Elektronisk påmelding  www.nmknu.com 
Frist 23/7- 2019 

mailto:torill.karlsrud@online.no
mailto:torill.karlsrud@online.no
http://www.nmknu.com/
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Påmelding: 

 

 Det henstilles til at hjemmeførere stiller med 2 funksjonærer. 
Må være klar ved påmelding!  
Dette er avgjørende for at vi får gjennomført løpet til glede for alle 
førere. 
Meldes til: Stein Rudi på tlf  995 59 247 
 

 Påmelding ihht til Generelle bestemmelser Art. 3.8 – 3.19 
 

Startkontingent: Bilcross senior /  damer/veteran         kr 1200 
Bilcross jr/ RC j                                  kr   600 
Debutant                                              kr 1200/600 
RC Supercars Nasj 2WD                     kr 1200 
                                                     
 
Innbetaling til kontonr 2351.23.04400  innen 
påmeldingsfristen( husk kvittering til innsjekk) 
NB! Husk å merke betalingen med navn og startnr. 
 
Deltagere som betaler før 20 juli, får en reduksjon i startavgiften med 
kr 100. 
 
                           

Avbud: Avbud skal skje snarest, først på telefon 470 29 834  (løpssekretær) 
men må bekreftes skriftlig ihht Generelle bestemmelser Art. 3.8 og 
3.10,  og Art. 9.13.  
E-post: torill.karlsrud@online.no  
 

Startmetode: Ihht NSR  § 603 pkt. 2.1. 
Starter gir tydelig tegn til førere om at alt er klart til start. Fra dette 
tidspunkt er førere under starters kommando. 
1. Ready to race. 
2. Grønt lys tennes, starten går. 
Bilene står på linje ihht banegodkjenning. 
Ved eventuelt strømbrudd benyttes  5 sekunders skilt, og norsk 
vimpel.  
 

Tyvstart: Ihht NSR § 603 pkt. 6.2.2   
Tyvstart nr 1 medfører 2 x alternativspor, og hele feltet får advarsel. 
Tyvstart nr 2 uansett fører, medfører utelukkelse fra heat/ finale, og 
plasseres sist. 
 

Lisenser: Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 4.  
 
For RC jr , Supercars Nasj 2 WD  gjelder Generelle bestemmelsr Art. 
9.4 
 

mailto:torill.karlsrud@online.no
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Viktig: Ta skjermbilde av lisenser og medlemskort på forhånd, 
grunnet dårlig mobil/nett dekning! 
 
 

Doping og 
alkoholkontroll: 

§100 og §101 
Ved en eventuell kontroll blir dette informert om på førermøte, samt 
at det henges opp informasjon om dette på de offisielle oppslagstavla. 
Alle må medbringe legitimasjon på førermøte. 
 

Premiering: Alle finalister premieres. 
Det vil bli kåret Smådøl konge i BC åpen,  
Smådøl dronning i BC damer, det kåres Smådøl prins og prinsesse i 
BC jr, og i Veteran klassen blir det kåret en høvding. 
Alle som skal motta premie skal møte i kjøredress. 
 

Lydbegrensning: Se NSR § 307 pkt. B 
 

Førermøte: Ved klubbhuset. 
Fredag 26/7        kl 1530  
Lørdag 27/7        kl 0800  
Søndag 28/7       kl 0800   
 

Resultater og 
jurymeldinger: 

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

 
Reklamerett: 

 
Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene 
 ihht NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr. 3000 
 

Parc Fermé: Etter målgang i finaler  er alle biler underlagt Parc Ferme 
bestemmelsen. 
Kjøring  til egen depot plass skal skje i gangfart. All form for 
justering, kontroll, reparasjon (endre eller fjerne noe) eller tilsvarende 
er forbudt til etter anbud er avsluttet for gjeldende bil. 
Se § 603 pkt. 11. 
 

Protester: Alle protester vil bli behandlet ihht Generelle bestemmelser. 
Protest må leveres skriftlig til løpsleder, eller hvis dette ikke er mulig, 
til jury sammen med protestgebyr på kr 2000.-. 
Depositum for teknisk protest er kr 5000.- ( i tillegg til protestgebyr). 
 

Appeller: Alle deltagere har rett til å appellere. Informasjon om appell må gis 
skriftlig til juryen sammen med kr 10.000.- seinest en time etter 
beslutning fra juryen er offentliggjort på den offisielle oppslagstavla. 
Fullstendig skriftlig appell må være NBF i hende seinest 96 timer 
etter at den skriftlige informasjonen er mottatt av juryen. 
 

Jury: Lena Åmot, leder 
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Steinar Johannessen, medlem 
Ole Joar Weggersen, medlem 
Endre Lie, medlem 
Tom Erik Ellefsen, medlem 
 

Løpsleder: 
 

Torill Karlsrud 

Ass. Løpsleder: Stein Rudi 
 

Sekretær: Hanne Marie Green Eidal  
 

Teknisk 
kontrollør: 
 

Torstein Vikan 
 

Faktadommer: Start: Tommy Imingen 
Mål:  TBA 
Alternativ spor: TBA 
 

Miljø og 
Parc Ferme 
ansvarlig: 
 

TBA 

Miljøtiltak: NSR §603 pkt 4.7 
Ved nedre kiosk i depot er det oppsamlingsplass for spillolje, bildeler 
og søppel. Alle deltagere har et særlig ansvar for å ivareta 
håndteringen av dette. 
 

Løpsavvikling:  
Innledende kjøring: 8 omganger  a 3 runder 
 
BC kjører med 6 biler i heatet. 
Rallycrossklassene kjører med 5 biler i heatet. 
Startrekkefølgen trekkes på data, startposisjon ihht startrekkefølgen. 
Heatene fylles opp og jevnes ut. 
 
Arrangøren roper opp heatene 2 ganger, og det er førers ansvar å 
komme frem til oppstilling. Ved uteblivelse fra oppstilling utelukkes 
fører fra gjeldende omgang. 
 
Poengberegning i alle klasser. Poengskala 10-7-5-3-2-1, der 10 er 
best, 7 er nest best osv 
 
Kvalifisering til finaler  : Rangeres fra høyeste poengsum og 
nedover ( 10-7-5-3-2-1). 
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. 
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Den med høyest poengsum får velge startspor først, så den med 
nestbest osv 
 
 
2 Lucky Looser heat,gjelder kvalifisering til de 2 siste plassene i E 
finale  bilcross senior. 
LL heatene kjører 6 biler a 3 runder. 
Plassering 17 – 28, etter innledende omganger danner 2 Lucky 
Looser heat, etter følgende oppsett. 
LL heat 1: 17,19,21,23,25,27 
LL heat 2: 18,20,22,24,26,28 
 
Ved poenglikhet gjelder det som beskrevet over. 
 
Sporvalg i Lucky Looser heat får deltagere velge etter poeng fra 
innledende omganger. Den med høyest poengsum velger først osv. 
Nr 1 fra hvert Lucky Looser heat  kvalifiserer seg til E finalen. 
Sporvalg i E finalen velges i startoppstillingen, etter poeng fra 
innledende omganger.  
Den med høyest poeng velger først osv. 
 
 
 

  
Finaler: 6 biler a` 5 runder.  
2 biler  i hver finale rykker opp til neste finale, 
der det kjøres mer enn A finale.  
Det gis inntil 5 minutter klargjøring før neste finale. 
BC senior                                                   A-B-C-D-E finale 
BC junior                                                   A -B-C-D finale 
BC damer                                                   A finale ( B finale hvis 15) 
BC veteran                                                 A finale ( B finale hvis 15) 
RC Supercar Nasj  2WD                            A finale 
RC junior                                                    A finale 
 
 
 

 Alternativ spor; skal kjøres en gang pr heat/finale. Hvis en deltager 
er idømt tyvstart skal vedkommende kjøre 2 ganger i 
alternativsporet 
 

Strøm i depot 
 

Det er mulighet for strøm for de som trenger dette, Vi har kanskje 
ikke nok til alle, men til de fleste. Dette bestilles ved påmelding, og 
betales for ved innsjekk. Kr 200.- pr døgn 
 

Avlysing av løp NSR pkt 2.1.6 
 

Adgang: Hver deltager får 2 depotbilletter ved innsjekk 
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Tidsskjema: Innsjekk i klubbhuset, teknisk kontroll i underetasjen i klubbhuset. 

 
 Torsdag 25/7 - innsjekk og tekninsk kontroll  kl 1800-2100 

 
 Fredag   26/7- innsjekk og teknisk kontroll    kl 1200- 1515 

                        Førermøte                                kl 1530 
                        Start 1.omgang                        kl 1630 
                        2. omgang kjøres fortløpende 
 

 Lørdag  27/7   Førermøte                                 kl 0800 
                        Start 3.omgang                         kl 0900 
                        4.-6.omgang kjøres fortløpende, med en  
                         matpause ca kl 1300        
     

 Søndag 28/7    Førermøte                                kl 0800                    
                        Start 7.omgang                         kl 0900 
                         8. omgang kjøres fortløpende 
                         Start finaler - tidligst                kl 1245 
 
                         Premieutdeling 
 

  
 
 
 
Vi oppfordrer til Fair Race, og ønsker alle deltagere 
med følge, publikum og funksjonærer hjertelig 
velkommen, til fartsfylte dager på Smådøl Motorsenter. 
 
 
 
Se www.nmknu.com for mer informasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nmknu.com/
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