NMK Harstad ønsker velkommen til

Sollifjellet Alpinsenter
Hillcross og Hillclimb 25. - 26. mars 2017
Vi kjører etter Hillclimb prinsippet.
To i hvert heat i separate spor.
2 poeng for 1. plass, 1 poeng for 2. pl.

Tre innledende kvalifiseringsheat hvor flest poeng gjelder.
Finalene blir kjørt etter utslagnings metode.
Flest poeng kjører mot færrest poeng. Helt til vi har en vinner.
Ved ujevnt antall blir det «Lucky Loser».
Premiering av 1, 2 og 3. plass i alle klasser!

Publikum:
Inngang voksen kr.: 50,Inngang barn (0-14år) - Gratis

Tidsskjema førere:
TIDSKJEMA

Lørdag 25. mars

Søndag 26. mars

Sekretariat/Innsjekk
Teknisk kontroll
Førermøte
Besiktning av banen
Start
Premieutdeling

07.00 - 08.30
07.00 - 08.30
08.45 - 09.15
09.15 kl. 10.00
Etter løpet

07.00 - 08.30
07.00 - 08.30
08.45 - 09.15
09.15 kl. 10.00
Etter løpet

Startavgift:
(Redigert 21. mars etter møte i sportskomitèen)
Startavgift kr.: 500,- (kr.: 700,- begge dagene)
Kjøres det i 2 klasser, halv pris på den andre klassen.
Informasjon om lisenskrav står lenger ned.

Klasseinndeling:
FUN over og under 800cc
 Alle maskiner skal være registrert og i tråd med tekniske bestemmelser for
alminnelig ferdsel.
 Deltagerne skal ha gyldig førerkort for snøscooter. Dette anses som en garanti
for at de medisinsk er skikket og har tilstrekkelige førerferdigheter.
 Det kreves treningslisens for snowcross løst gjennom SAS.
https://sas.nmfsport.no/Pages/Login.aspx
Alternativt kan en spesiallisens løses ved hjelp av SMS til en pris på kr.: 460,Kjøpes ved innsjekk.
PRO over og under 800cc
 Kan kjøres med uregistrerte maskiner og fullverdige lisenser (minimum
treningslisens + engangs konkurranselisens til kr.: 360,- eller engangs
konkurranselisens til kr.: 820,-).
 Førere har gått gjennom alminnelig lisensopplæring, har sendt inn legepapirer og
har løst sin lisens i SAS på vanlig måte. https://sas.nmfsport.no/Pages/Login.aspx

Tekniske krav til scooter:
Ihht NMF's tekniske reglement
Variatordeksel
Nødstoppsnor (ingen unntak)
Skvettlapp
Studs/pigger i beltet er ikke tillat
Startnummer begge sider, godt synlig!

Krav til fører:
Godkjent hjelm
Briller
Hansker
Rygg og brystbeskyttelse
Høye og stive sko (scootersko, snowboardsko ect.)

Gyldig lisens hos Norges Motorsportforbund. Nulltoleranse for promille.

Påmelding og info: www.nmkharstad.no

Velkommen til en fartfylt helg i Sollifjellet Alpinsenter!

