
TILLEGGSREGLER

Vi har gleden av å invitere deg til
Sthanscrossen 2015

Bilcross & Rallycross Nasjonal

Arrangør : NMK Modum & Sigdal.

Adresse : Postboks 9, 3350 Prestfoss.

Tlf                                  :           Ole Thomas Westby – 40170402 

Løpets art : Bilcross, RCN og junior trening. 
Sthanscrossen 2015 og bilcross.no cup (2. runde)
Kvalifiseringsløp for junior og senior landsfinale.

                                                   
Løpet arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement (ISR),

         Det Nasjonale Sportreglementet (NSR) og disse tilleggsregler.

Arr.lis.nr. : ARBH 15.09090

Forsikring : I henhold til NBF's pålegg.

Tid og sted : 20 – 21 juni 2015 Sigdal Motorsenter.

Tlf. Stevnedagen : Sekretariatet v/ Hanne Marie Green Eidal - 47029834

Klasser : Bilcross senior. Bilcross Junior. Junior trening. Bilcross Damer. RCN kl. 1/2

Deltagere/lisens : Deltagere skal ha lisens iht. Konkuransereglementet  § 603 pkt. 4
For RCN gjelder generelle bestemmelser Art. 9.4

Banen : Lengde 690m, minste bredde 10m, 35% asfalt, 65% grus, start 6 biler
på linje, alternativspor.

Sportskomité :            Ole Thomas Westby, Vegard Flågan, Steffen Løvlid,
Espen Borge, Ole Ivar Ravnås , Stian Laupet og Ole Thomas Bakken
Anne Berit Johansen

Epost : nmkmsbc@gmail.com

Juryleder : Trond Narmo

Jurymedlemmer : Jannike Bersvendsen
Espen Narmo



Løpsleder : Marius Holter Grøvdal

Ass. Løpsleder : Anne Kjersti Ludviksen

Race Kontroll : TBA

Sekretariat og
Resultatservice : Hanne Marie Green Eidal

Teknisk Kontrollant : Inge Tangen

Faktadommer start : Kristian Pettersen

Faktadommer mål : TBA

Faktadommer : TBA
alt. spor 

Baneobservatør/er : TBA

Depotsjef :            TBA

Førerkontakt :            TBA

Miljøansvarlig              :            Espen Borge

Medisinsk Ansvarlig : Granstad Rescue

Påmelding : Elektronisk på hjemmeside www.bcisigdal.com
Førere fra NMK Modum & Sigdal MÅ skaffe 1 funksjonær og ved 
påmelding melde denne til funksjonærsjef Vegar Flågan på tlf 97555022
Funksjonæren meldes inn med fullt navn og telefonnummer.
Innen 15 Juni. Påmelding etter frist påløper 50% gebyr
Samtlige etter frist kommer ikke i startprogram.

Avbud : Skal skje snarest på tlf  til  Sekretariatet v/ Hanne Marie Green Eidal - 
47029834, men må deretter bekreftes skriftlig iht Generelle bestemmelser 
art. 3.8, 3.10 og 9.13. Skriftlig avbud sendes epost nmkmsbc@gmail.com
De som ikke melder avbud korrekt rapporteres til NBF.

Startkontingent : Bilcross senior: 1000,-  Bilcross damer: 1000,- RCN kl1 & kl2: 1000;-
                       Bilcross junior: 500,-  Junior trening: GRATIS                            

Dusj, strøm og tilgang til luft er med i startkontingenten.

http://www.bcisigdal.com/
mailto:nmkmsbc@gmail.com


Innsjekk : I sekretariatet på klubbhuset.

Adgang : Hver deltaker får 2 billetter ved innsjekk.

Teknisk Kontroll : På startplata. Se reglement for teknisk kontroll § 231 og § 302.
                     Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll.

Tidsskjema : Fredag: Innsjekk og teknisk kontroll kl. 1700 - 2100
Lørdag: Innsjekk kl. 0600 – 0730 i sekretariatet

Teknisk kontroll kl. 0600 – 0745 på startplaten
Førermøte kl. 0800 på startplaten
Start 1. omgang kl. 0900

Søndag: Førermøte kl. 0800
Start 5 omgang kl. 0900

Parkering : Hver fører får plass til en servicebil i depotet. Av og pålossing av løpsbiler
skal skje på bilcrossbanen. Arrangøren transporterer bort hengere.

Førermøte : Lørdag kl. 0800 på startplaten
Søndag kl. 0800 på startplaten

Løpsavvikling : 5 omganger pluss finaler

Bilcross kjører 6 biler hvert heat, RCN kjører 5 biler i hvert heat.

§603. punkt 6.2 Konkurranseform.
                       

Innledende omganger
Startrekkefølge trekkes på data.
Startposisjonene i innledende kvalifiseringsheat tildeles ut i fra 
startrekkefølge, den som står øverst på lista i sitt heat får startspor nr. 
1, neste på lista får startspor nr. 2 osv.
Dersom deltaker ikke står klar til sitt heat fylles dette opp med neste 
deltaker på starlisten.
Alternativspor skal kjøres 1 gang pr. omgang og 1 gang pr. finale. Men dette 
kan ikke kjøres i første runde.

Poengskala
1 plass 10 poeng 
2 plass 7 poeng 
3 plass 5 poeng 
4 plass 3 poeng 
5 plass 2 poeng 
6 plass 1 poeng 
Førere som blir forbikjørt med 1 runde får 0 poeng.



Kvalifisering til finaler
Rangeres fra høyeste poengsum og nedover.
Ved poenglikhet avgjøres rekkefølge gjennom antall heatseiere, 
andreplasser osv. Ved fortsatt likhet er poeng oppnådd i siste omgang 

avgjørende så nest siste omgang osv. Ved fortsatt likhet trekkes det av 
arrangør og involverte førere.

Vinner av hver finale kvalifiseres til neste finale.

Rallycross kjører etter §603. punkt 6.2
Klassene i RC blir slått sammen dersom det ikke er mer enn 5 biler 
påmeldt i hver av dem.

Det vil kjøres 1-4 omgang på lørdag og 5 omgang og finaler søndag.
Finaler:
BC Senior A – B – C – D og E finale à 5 runder
BC Damer A og B finale à 5 runder
BC Junior A og B finale à 5 runder
RCN kl1/kl2 A finale à 5 runder
Junior Trening får kjøre 5 runder trening mellom finalene.

Startmetode : Iht § 603 pkt. 2.1. 
Stående rødt når starter tar feltet under kommando, det vises 5 
sekunders skilt, grønt lys tennes og starten går.
Ved eventuelt strømbrudd benyttes norsk vimpel. 

Tyvstart :           Ihht NSR § 603 pkt. 6.2.2  Ved førstegangs tyvstar gis hele feltet advarsel. 
Annengangs tyvstart fører til utelukkelse av heatet for den som tar 
tyvstarten.
Ved annengangs tyvstart i finale, uansett fører, gis automatisk siste plass i 
vedkommende finale såfremt det ikke er gitt sort flagg. Den som blir dømt for
tyvstart skal informeres med advarselsflagg.

Flaggposter : Det benyttes lysposter. Traxa lys. Disse er satt ut tidlig før løp så hver 
deltaker kan gjøre seg kjent med disse.

Parc Fermé : Opplyses på førermøte. se Generelle bestemmelser Art. 2.4

Premiering : Premiering av alle finalister.
Pengepremier til 1 plassene i bilcross klassene:
BC Senior: 5000,-
BC Damer: 2500,-
BC junior: 2500,-



Egne poeng i cupen deles ut til deltakere – se hjemmesiden 
www.bcisigdal.com

Anbud : I sekretariatet på klubbhuset.

Inngang : Voksen – 100,- pr dag eller 150,- for begge dagene
              Barn under 16 år – gratis
              Parkering – 50,-

Dekk : Iht de respektive klassers reglement.

Drivstoff : Bensin i vanlig handelsvare.(definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9) 
For RC: se de respektive klassers reglement

Støybegrensning : Se NSR § 307 pkt. B.

Resultatliste og : Slås opp på den offisielle tavlen, ved inngang til klubbhuset, etter hver
jurymeldinger omgang. Eventuelle juryavgjørelser slåes opp på samme tavle.

Reklamerett : Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene ihht NSR 
§ 301 pkt. 3. Frikjøp er kr. 1.000,-

Protester : I henhold til Generelle bestemmelser 13.2 og 13.3. 
Protestgebyr NOK 1.000,-
Depositum for teknisk protest kr. 3000,-

Appeller : I henhold til Generelle bestemmelser Art. 14.2. Appellgebyr NOK 5.000,-
                            
Dopingkontroll : 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.

Miljø : Miljøstasjon i depot. 
Alle deltakere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller 
tilsvarende beskyttelse under bilene i depoet. Beskyttelsen skal være så stor
at den beskytter mot utslipp mot miljøet, minimum 4x5 meter. Et eventuellt 
utslipp må samles med absorberingsmiddel/miljømatte og deponeres i 
arrangørens miljøstasjon. Det er deltakerens ansvar å inneha nødvendige 
midler for å utføre dette. 



NMK Modum & Sigdal ønsker dere velkommen til BC/RCN på Sigdal Motorsenter!

For dere som bruker GPS så har vi koordinater til banen her

GPS
Latitude Longitude

N 60 07.078 E 9 32.324


