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Tilleggsregler for NMKs Juniorlandsfinale 2017  
 
 

NMK Hamar ønsker velkommen til  

Vendkvern Motorbane 
5. August 2017 
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Arrangør NMK Hamar 

Adresse Postboks 126, 2320 Furnes 

Løpets art 
  
  

NMKs Landsfinale bilcross Junior. Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet (ISR), 
Det nasjonale sportsreglementet (NSR) og regler for landsfinale junior satt av NMKs Hastighetskomité og disse 
tilleggsregler.  

Arr.lis.nr ARBC 17.2535 

Sportskomitè 
  

Ole Kristian Aasvestad, Guro Haug Buvik, Bjørn Nordby, Børger Brænd, Kai Roar Skjærbekk,  

Monica Mariussen Bakkom 

E-post post@jrlf2017.no  

Hjemmeside www.jrlf2017.no  

Tlf Guro Haug Buvik 950 17 616 & NMK Hamar 468 37 449 

Tid og sted Vendkvern Motorbane 4. & 5. august 2017 

Tlf. stevnedagen Guro Haug Buvik 950 17 616 eller NMK Hamar 468 37 449 

Banen Ca. 750 meter, 60 % grus, 40 % asfalt, asfalt på startplate. Alternativsporet er 100 % grusdekke. 

Klasser Bilcross junior 

Juryleder Kåre Inge Nygård  

Jury medlem Kent Rudi  

Jury medlem Frode Sletten  

Jury medlem Frode Øyen 

Løpsleder Bjørn Nordby Mob 909 46 416 

Ass. Løpsleder Børger Brænd Mob 979 72 322 

Løpssekretær Monica Mariussen Bakkom Mob 997 40 818 

Teknisk Hans Liberg Mob 907 45 294 

Førerkontakt Arild Solberg Mob 950 38 631 

Resultatservice Therese Bruer Larsen 

Anbudsansvarlig Stine Brænd 

Starter Tor Olav Østlund 

Fakta dommer 
  
  

Start Tor Olav Østlund 

Mål Tonje Gjenga & Malin Strømstad 

Alternativ spor Morten Karseth 

Depotsjef Lars Erik Aasvestad mob 957 73 513 epost leaasves@hotmail.com 

Sikkerhetssjef Kai Frode Dahl 

Miljøansvarlig Marthe Skjæret Nilsen 

Medisinsk ansvarlig Brumunddal Røde Kors 

Påmelding Elektronisk påmelding på www.jrlf2017.no 
For spørsmål send SMS eller ring 95017616. Påmeldingsfristen til NMKs juniorlandsfinale i bilcross er 14 dager 
etter kvalifiseringsløpet. Overholdes ikke påmeldingsfristen, mister den kvalifiserte plassen sin i landsfinalen. For 
kvalifiseringsløpene i juli er påmeldingsfristen 7 dager. Påmeldingen er ikke gyldig før startkontingenten er 
innbetalt til følgende kontonummer 1822.45.35267 (kr. 500,-) Merk innbetalingen med startnummer og navn. 

Deltagere Deltagere må ha kvalifisert seg på ett av årets kvalifiseringsløp, se egne regler fra NMK for juniorlandsfinalen. 

Startkontingent  Kr. 500 (inkluderer bankettbillett til fører, si ifra hvis du som fører IKKE skal delta på banketten) 

Innsjekk Foregår i budlukene i sekretariatet i nedre depot. Personlig fremmøte. Husk lisenser, medlemskort og evt. 
Ledsagerlisens/ledsager. Se innsjekktider i tidsskjemaet 

Adgang Hver deltager får 3 depotbilletter ved innsjekk 
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Lisenser Deltagere skal ha lisens iht. NSR §603 punkt 4 og 5 

Reklamerett Arrangøren forbeholder seg til retten til å sette reklame på løpsbilene iht. NSR § 301 punkt 3.  
Evt. reklame samt tegning over hvor den skal være på bilen blir delt ut på innsjekk. Frikjøp er kroner 1000,- 

Startnummer 
Utdeles på innsjekk. Startnummeret skal festes på begge sider av bilen, samt på bilens tak på sjåfør siden, godt 
synlig. Startnummer SKAL være påført før teknisk kontroll. 

Teknisk kontroll Teknisk kontroll på anvist skiltet plass i depot. Alle må ha med personlig kjøreutstyr og og brannslukker påført 
lisensnummer. Bilen skal vises løpsklar, og med startnummer og evt. reklame fra arrangør. Se reglement for 
teknisk kontroll § 313. Adgang på teknisk kun for fører, 1 mekanikker og 1 ledsager per deltager. 

Lydbegrensning Iht. NSR § 307 punkt B.  

Dekk Iht. NSR § 603 punkt 4.8 

Drivstoff Bensin kun vanlig handelsvare. Iht. § 307 punkt Q (definert i ISR Till. J art 252.9.1) 

Depot  Ingen parkering i depot uten avtale eller anvisning av depotsjef. De med buss må påberegne å ha flere løpsbiler 
foran bussen. All privat ferdsel med motoriserte kjøretøy i depot er forbudt, utover servicebiler og løpsbiler. NB! 
Husk gangfart i depot.  
 
Strøm kan kjøpes for kroner 200, betales til kontonummer 1822.45.35267 ved påmelding.  Det skal kun brukes 
godkjente kabler for utendørsbruk. Kabler vil bli merket.  
Ved endring eller spørsmål ang depot kontakt depotsjef Lars Erik Aasvestad 957 73 513. 

Miljøtiltak Iht. § 603 punkt 4.7, Alle skal ha presenning under løpsbilen i depot, denne skal være hel og dekke minimum 
bilen. Alle skal også ha kanne eller lignende for oppsamling av olje. Miljøstasjon for olje og lignende står plassert 
og skiltet i depot. Søppelsekker fås ved innsjekk. Vi ber om at dekk, felger og søppel av stor karakter tas med 
hjem av de respektive deltagerne. 

Frivillig trening Det inviteres til trening fredag 4.august fra kl 15.00-18.00. som er frivillig for alle førere. Det er fri trening, dvs at 
du kan kjøre når som helst ila tidsrommet for treningen. Alle har anledning til å kjøre 2x2 runder (frivillig om du vil 
innom alternativ sporet) 

Avbud Avbud skal skje snarest, først på telefon 950 17 616, men må bekreftes skriftlig iht. § 603 punkt 4.5 til epost 
post@jrlf2017.no De som ikke melder avbud korrekt, rapporteres til NBF og innbetalt startavgift 
beholdes/refunderes ikke. 

Alternativspor Alternativspor kjøres iht. NSR §603 pkt.6.3 (1.gang pr. omgang og finaler)  

Førermøte Lørdag 5.august kl 08.00 ved innsjekkbua i nedre depot 

Resultatliste og 
meldinger 

Slås opp på den offisielle tavla i nedre depot ved klubbhuset etter hver omgang. 
Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle. 

Startmetode Iht. § 603 punkt 2.1. Stående start med lyssignal.   
1. Starter gir tydelig tegn til førere om at alt er klart til start, fra dette tidspunktet er fører under starters kommando 
2. Det vises 5 sek. skilt 
3. Grønt lys tennes, starten går 
Ved eventuelt strømbrudd benyttes norsk vimpel 

Tyvstart Iht. § 603 punkt 6.2.2 Ved første gangs tyvstart blir alle førere vist advarsel flagg. Den som forårsaker tyvstarten 
vil få  
-2 poeng (minus 2 poeng) Ved tyvstart nr 2 i samme heat får vedkommende som forårsaker den bli utelukket fra 
heatet og får IKKE kjøre. Dette gjelder også i finaler. 

Parc Fermè På anvist plass, iht. § 603 pkt. 11.  

Protester Iht. generelle bestemmelser § 13.2 & 13.3. Protestgebyr NOK 1.000,- 

Appeller Iht. generelle bestemmelser § 14 & 15 Appellgebyr NOK 5.000,- 

Løpsavvikling Det kjøres 4 innledende omganger av 3 runder med 5 biler pr. heat 1. omgang trekkes på fredags kveld av 
deltagere og deltagerkontakt. Om deltager ikke er tilstede fredag kveld, trekker deltagerkontakt for den det 
gjelder.  
 
1.omgang trukket fredag er ikke offisiell før alle er sjekket inn. Offisiell liste blir publisert og hengt opp lørdag 
morgen. 
I 1.omgang fylles ikke heatene opp ved eventuelle avbud.  
 
Resten av startposisjonene i innledende omganger trekkes i datasystem.  
Alle heatene fylles da opp etter rekkefølge på listen. 
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Det kjøres etter poengskala 10-7-5-3-1. Alle runder pr. heat må fullføres for å få poeng. Kvalifisering til 
finalekjøring gjøres ved å samle flest mulig poeng. Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen gjennom antall 
heatseiere, andreplasser osv. Ved fortsatt likhet er resultat oppnådd i siste omgang, nest siste osv. avgjørende. 
Ved fortsatt likhet foretas trekning av arrangøren. Dette gjelder også for rett til sporvalg i finaler (beste poengsum 
gir rett til å velge spor først.) 
Avbud under løpet skjer snarest i sekretariatet i nedre depot 
Iht. generelle bestemmelser § 8.9 
  
Det vil bli kjørt A, B, C, D, E finale. Det kjøres 5 runder med 6 biler i hver finale, med 2. opprykk  
(vinneren og andremann av hver finale rykker opp til neste finale). 
 
Til disse gis 5 min servicetid til klargjøring. For sent fremmøte til sportrekk/start medfører utelukkelse fra 
omgangen/finalen. Om flere ikke fullfører finalen er det den som har kommet lengst som får bedre plassering. De 
deltagere som ikke stiller til start i finalen blir sist i den gjeldene finalen. Dersom flere ikke stiller til start skal disse 
plasseres i innbyrdes rekkefølge etter resultatlisten før finalen.  
 
Ved rundvelt og betydelig bråstopp tillates IKKE videre kjøring i heatet/finalen.  
Piruetter etter målgang er ikke tillatt. 

Anbud Dispensasjon er gitt fra § 603 pkt. 9.1. Alle deltagende biler er på anbud. 

Premiering  Alle finaledeltagere premieres. Blomsterseremoni rett etter målgang i A finalen. Premieutdeling tidligst kl.1730 

  

Tidsskjema 

Torsdag  
  

Depot er åpent 1700 – 2100 

Innsjekk er åpent 1800 – 2030 

Fredag 
  
  
  
  

Depot er åpnet  0900 – 2300 

Innsjekk i sekretariatet i nedre depot 1000 – 1800 

Teknisk kontroll på anvist plass 1200 – 1800 

Frivillig trening 1500 – 1800 

Bankett med trekning av 1.omgang på Scandic Ringsaker 19.30 

Lørdag  
  
  
  

Innsjekk og teknisk kontroll kun etter avtale med løpsleder. 

Førerfrokost  0700 

Førermøte 0800 

Start 1.omgang 0900 

Antidoping Vi minner om Norges Bilsportforbundets avtale med Antidoping Norge og i den forbindelse § 100 Doping og bruk 
av rusmidler. Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell dopingkontroll. Førere blir varslet om 
eventuell kontroll på førermøtet. Det er førers plikt å holde seg underrettet om en eventuell kontroll. 

Utsettelse eller 
avlysning 

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 
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