Tilleggsregler
Ramfjordmoen Motorstadion 13-14 august 2016

Arrangør : NMK Tromsø
Adresse : P.b 5270 Tromsdalen, 9285 Tromsø
Løpets art : Bilcross og rallycross
Løpet arrangeres i samsvar med det internasjonale
Sportsreglementet (ISR), det nasjonale sportsreglementet
(NSR) og disse tilleggsregler.
Kval løp: NMK Mesterskap nord.
Arr.lis.nr: ARBH 16.09186
Forsikring : I henhold til NBF’s pålegg
Tlf. stevnedagen : 932 53 790 Mia Johnsen
Klasser : Bilcross senior/Dame/Junior/Oppvisning/Veteran
Nrc blir kjørt etter nsr § 603
Supercars nasjonal 2WD over\under 2400 blir kjørt etter NSR §603
SCN og NRC vil bli kjørt sammen.
Deltagere/Lisens : Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 4.1- 4.4. (Bilcross),
§ 604( Crosskart). For NRC og SCN gjelder Generelle bestemmelser 9.4
Kan delta med engangslisens, men får ikke poeng, premieres
ikke og kommer ikke på resultatlista.
Se også § 603, pkt.4.1 om
tap av førerretten og sperrefrist.

Funksjonærer
Juryleder : Idar Jørgensen
Jurymedlem : Svein Olufsen
Jurymedlem : Se deltakermelding
Løpsleder : Se deltakermelding
Ass.Løpsleder : se deltakermelding
Sekretær : Se deltakermelding
TK-kontrollant : Roy Ove Jensen
Faktadommere
Start : Øystein Berger
Mål : Ole Martin Varmedal
Alternativ : Eivind Jørgensen
Baneobservatører : Flaggpostene
Miljøansvarlig : Se deltakermelding
Alle har ansvar for å rydde opp etter seg i
depot og i campingområdet.
Depotsjef : Se deltakermelding
Medisinsk ansvarlig : Norsk Folkehjelp
Tauebil : Kent Olsen
Førerkontakt : Se deltakermelding
Budansvarlig : Marthe Johnsen Wilhelmsen
Påmeldte førere; Se nettside www.nmktromsoe.no
Avbud : Avbud skal skje snarest, først på tlf: 947 89 747 ,
men må bekreftes på e-post: kinetigra36@gmail.com
Ihht generelle bestemmelser 3.8 og 9.13

Tidskjema
Innsjekk :
Sekretariat Åpent:
Fredag: 19.00-21.00
Lørdag: 08.30-10.30
Søndag: 10-11.30

Teknisk kontroll :
I depot /startplata:
Fredag 19.00-21.15

Lørdag 09.00-10.45
Førermøte :
På startplata:
Lørdag 11.00
Søndag 11.30
Trening :
Lørdag: SCN\NRC OG 1 års junior : 11.30-11.45.
Hver fører får kjøre 2 runder trening.
Ingen trening søndag

Løpsstart :
Lørdag: Start: 12.00
Søndag: Start: 12.15
Løpsavikling:
BC:Lørdag 3 innled.omg a’3 runder. Søndag 2 innled.omg
a’3runder og finaler. 5 biler pr heat i innled.omg. 6 biler i finale
a’ 5 runder med 2 runner up.
Alternativspor kjøres 1 gang pr heat/finale
SCN\NRC :Lørdag 3 innled.omg a’3 runder
Søndag 2 innled.omg a’3 runder og finaler
5 biler pr heat i innl.omg. 6 biler i finale a’ 5 runder med 2 runner up
Alternativspor kjøres 1 gang per heat/finale
Heat og finaler.
§ 604 punkt 3.1 skal brukes ved få startende i klassene.
Alternativspor kjøres kun 1 gang. I heat/finale
NRC/SCN/BC/CK klasser kjøres på poeng. Kun fullført omgang, gir
poeng.
1. pl: 10 poeng, 2.pl: 7 poeng, 3pl: 5 poeng, 4pl: 3 poeng, 5 pl: 1 poeng.
De med flest poeng går til finale. Ved poenglikhet etter innledende
omganger, går den med flest heatseiere foran ved tildeling av
finaleplass og startspor. Deretter andre plass osv. Ved fortsatt likhet
trekkes finaleplass. Alle omganger er tellende.
NRC kjøres etter Teknisk reglement § 312 og SuperCar National
2wd kjøres etter Teknisk reglement § 311:
Konkurransen kjøres uten å forholde seg til vektprosent av bilene.

Finaler :

BC Senior: A, B, og C finale. Ved flere enn 35 deltakere
kjøres D finale
BC Damer: A finale, ved 12 eller flere deltakere B-finale
BC Junior: A finale, ved 12 eller flere deltakere B-finale
BC Veteran: A finale
SCN\NRC : A finale
Startmetode : Stående start med lyssignal. Ved eventuelt strømbrudd
benyttes norsk vimpel.
Tyvstart : Ved første gangs tyvstart må fører 2 ganger i alternativsporet.
Ved andre gangs tyvstart i innledende omg. bortvises fører som da tar tyvstart fra
startplata. Ved andre gangs tyvstart i finale, sisteplass i
gjeldende finale.
Parc Ferme’ : Blir opplyst på førermøte søndagen, se NSR kapitel 2 § 18
Premiering : A finalistene i hver klasse premieres.
Bilcross oppvisning får premie.
Anbud : Anbudskonvolutt får kjøpt i kiosk for 20 kr. Anbudene leveres
Ferdig utfylt på anvist sted etter finalene. De som ikke skal
kjøre Søndag, kan ha bilen på anbud lørdag etter løpet. Dette
må meldes Løpsleder innen 15 min. etter siste bil er i mål.
Anbudsgebyr: 370,Adgang : Hver deltaker får 1 depotbilletter ved innsjekk
Depot : Egen depotplass skal dekkes med tett presenning eller
lignende som Minimumdekker hele bilen. Det skal også være
oppsamler for Væske/olje, skal være min. 10 L. § 603. pkt 4.7
Personlig : Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll
Husk brannslokker med lisens nr. påført. Ihht.NSR § 313
pkt.2.1
Drivstoff : Se særreglement for klassene
Dekk: se særreglement for klassene.
Resultatliste : Slås opp på den offisielle tavla i depot etter hver omgang.
Jurymeldinger : Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle.
Reklamerett : Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på
løpsbiler
Ihht NSR § 301 pkt.3. Frikjøp er kr.1000.Protester : I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,-

Depositum teknisk protest NOK 3.000,Appeller : I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,Støybegrensning : Se NSR § 307 pkt. B Vi minner også på om støybegrensning
for alle deltaker biler. Støy måling kan bli foretatt.
Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge og i den
forbindelse Kap. 13 i NSR.

Depot; Minner om at det skal være stille i depot kl.23.00
I tillegg ønsker vi å minne dere alle på FAIR RACE

NMK Tromsø ønsker velkommen til ei fartsfylt helg på
Ramfjordmoen Motorstadion!



