
TILLEGGSREGLER FOR NM CROSSKART 

NMK BØ 25/6‐16 

 
 Løpet arrangeres i samsvar med ISR, NSR samt disse tilleggsregler. Løpet inngår også i 

NMK mesterskapet i crosskart 

 

Dato:          25/6‐16 

Arrangør:        NMK Bø 

Arrangørlisens:      ARCK 16.07674 

Adresse:        Rallevegen. Nedkjøring på industritomt til 

          Systemblokk. Skilta fra Notodden og Bø. 

          N: 59.4472062 E: 9.1188577 

Påmeldingsfrist:      22/6‐16 kl 18.00. Etter dette tidspunktet ring 95210956 

Avmelding:        Skal skje på tlf 95210956 og mail: nmkbo@epost.no. 

Tlf løpsdagen:       Vidar Drøivold 95210956. 

Type løp:  NM Crosskart, NBF Junior cup og inngår i NMK 

Mesterskap Crosskart. 

Tid og sted:        Start første omgang kl 10.00. Ralle Motorbane. 

Klasser:        Xtreme, Mini, 85 ccm(NBF Junior cup), 125 ccm(NM),  

          250 ccm(NM), 650 ccm(NM), Veteran. 

Deltakere: 

Mesterskapet er åpent for førere som innehar gyldig lisens for crosskart fra alle 
NEZ land (jf. Generelle bestemmelser § 2.2.5). Minste antall deltakere, dvs. de 
som er godkjent av teknisk kontroll, skal i NM løp være 8 i klassen for at løpet 
skal være tellende. Er deltakerantallet mindre enn 8 utgår løpet fra 
mesterskapet. 

Ved ankomst skal føreren personlig møte til administrativ innsjekk. 

En deltager kan ikke delta i mer enn en klasse. 



Ledsager med lisens må være med deltaker som er under 18 til 
innsjekk/teknisk. 

 

 

Banen: 

Asfaltert startplate. Asfaltert alt.spor. 60% grus og 40 % asfalt. 1 grussving og 
resten asfalt. 

Jury: 

Juryleder:    Roy Petter Brenden  93022004 

Jurymedlem:   Andrè Aslaksen 

Jurymedlem:   Trond Nyhus 

Løpsleder:    Per Arne Velten   41474147 

Løpsleder ass:    

Løpssekretær:   Vidar Drøivold 

Førerkontakt:   Geir Iversen    41306305 

Teknisk:    Tore Innleggen   45900055 

     Ragnar Lund   90101933 

Faktadommer start:  Oddbjørn Abrahamsen. 

Faktadommer Mål:   Robert Lehne 

Faktadommer alt.spor:  Jostein Velten 

Fartsmåling:   Nils Torfinn Ralle 

Depotsjef:    Sigbjørn Haugland 

Speaker:    Stein Arne Fossheim 

Medisinsk:    Bø Ambulansetjeneste AS 

Miljøansvarlig:   Vidar Drøivold 

Påmelding:    www.nmkbo.no eller ferdig utfylt skjema sendt 

     til nmkbo@epost.no.  

Depotplass: 



Blir anvist av depotmannskap. Depot er åpent torsdag 23/6 fra kl 19.00 til 22.00. 

Fredag 24/6 fra 15.00 til 22.00. Hengere fraktes bort av depotmannskap. Kun 
crosskart og servicevogn/buss i depot.  

 

Startkontingent:   Mini    500,- 

     85 ccm   1000,- 

     125 ccm   1000,- 

     250 ccm   1000,- 

     650 ccm   1000,- 

     Veteran   1000,- 

     Xtreme   1000,- 

  INGEN TERMINAL. KUN KONTANT BETALING. 

Førermøte:    kl 08.00 på startplata. 

Løpsgjennomføring: 

Trening kjøres klassevis. Xtreme, Mini, Veteran, 85 ccm, 125 ccm, 250 ccm, 650 
ccm. Det kjøres 1 x 3 runder på trening. 

I innledende omganger kjøres det inntil 6 karter fordelt på 3 rekker. 5 runder. 

I finalene kjøres det inntil 9 karter fordelt på 3 rekker. 7 runder. 

Alternativspor skal benyttes 1 gang pr heat/finale. 

Rekkefølge i trening og innledende omganger er lik. Xtreme , Mini, Veteran, 85 
ccm, 125 ccm, 250 ccm, 650 ccm. 

Startmetode: 

Stående rødt som går over i grønt. Ved strømbrudd benyttes norsk vimpel. 

Tyvstart: 

Ved tyvstart blir det gitt advarsel til heile heatet. Ved annengangs tyvstart i 
samme heat blir fører utelukka. 

Poengfordeling:   10-7-5-3-2-1 

 

 



 

 

 

Finaler: 

Ved poenglikhet etter 3 omganger avgjøres rekkefølgen gjennom antall 
heatseiere, andreplasser, osv. Ved fortsatt likhet er resultat oppnådd i siste 
omgang avgjørende. Ved fortsatt likhet gjelder resultat oppnådd i nest siste 
omgang osv. Ved fortsatt likhet legges foreløpig sammenlagt plassering i 
mesterskapet til grunn. Er det første løp i et mesterskap legges forrige års 
mesterskap til grunn. Finnes ingen av de involverte på aktuell liste skal det 
foretas loddtrekning. 

Ved fortsatt likhet foretas loddtrekning. Deltager skal kun bruke startposisjon 
iht. resultatlisten. Dersom flere bryter i en finale blir rekkefølgen bestemt i 
henhold til rundeteller protokollen. 

Parc ferme:  

Blir anvist på førermøte. Alle A-finalister. 

Premiering: 

Alle deltakere i klasse Mini. 9 beste i klassene 85 ccm og 125 ccm. 

1-6 i resterende klasser. 

Adgang: 

Alle førere får 4 depotbilletter hver. Utover det koster pr billett 100,- 

Strøm: 

Det er ikkje tilgang til strøm i depot. 

Resultat/jurymeldinger: 

Dette slåes opp på tavle ved kiosken i depot. 

Startlister slåes også opp der. 

Miljø: 

Alle karter skal stå på heildekkende presenning. Dette vil bli kotrollert. 

Det er miljøstasjon ved påkjøring til startplate. Søppelsekker deles ut ved 
innsjekk. 

Overnatting: 



Det er fleire campingplasser i området. Bø camping, Beverøya camping, 
Åsgrav camping. Bø hotell. 

 

 

Tidsskjema: 

Torsdag:   Depot åpent fra 19.00 til 22.00 

Fredag:   depot åpent fra 15.00 til 22.00 

    Innsjekk/teknisk fra 16.00 til 21.00. 

Lørdag:   Førermøte kl 08.00 

    Trening fra 08.30 til 09.30 

    Start 1. omgang kl 10.00 

    Finaler ca kl 16.00 

 

NMK BØ VIL ØNSKE ALLE HJERTELIG  

VELKOMMEN TIL OSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


