Tilleggsregler
For NRC/SCN/CK og Bilcross
Arrangør
Adresse
Løpets art

:NMK Lofoten Motorsport Klubb
:Lofoten Motorsportsenter Evjen. GPS: 68 N 15,934 13 Ø 45,658
:NRC (den nye Nasjonalklassen for RC), SuperCarsNasjonal (den nye
definisjon av RC klassene), Crosskart og Bilcross
Løpet arrangeres i henhold til ISR/NSR samt disse tilleggsregler.

Arr. lis. nr

:ARBH 16.09172 og ARCK 16.07671.

Forsikring

:I henhold til NBF’s pålegg

Tid og sted

:Lørdag 06.08.2016 kl.12.00 og Søndag 07.08.2016 kl. 12.00.
Lofoten Motorsportsenter på Evjen
:90947282
:Bilcross (senior/damer/junior/senior)
Crosskart (mini, 85cc, 125cc, 250cc/ 650cc)
Ved få startende i CK justeres klassene etter § 604 punkt 3.1
NRC blir kjørt etter NSR § 603
SuperCars Nasjonal 2WD over/under 2400 blir kjørt etter NSR § 603
Ved færre enn 10 deltakere i klassene SuperCars Nasjonal, blir
klassene slått sammen.
:Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 4.1- 4.4. (Bilcross),
§ 604( Crosskart). For NRC og SCN gjelder Generelle bestemmelser
9.4
:Ida Berkli tlf. 95156410
Tom Arne Utne
Josefine Andersen
Henriette Andersen

Tlf. stevnedagen
Klasser

Deltagere/ Lisens
Sportskomite

Jury

Svein Olufsen (Leder)
Stein-Åge Grav
Iner-Lise Westgaard
Linda Haugseth

Løpsleder
Ass.løpsleder

:Bent-Are Bergvik
: Kathrine Karlsen

Sekretær
Teknisk kontrollant

: Connie Andersen, June Bruun
Se deltakermelding

Faktadom-start

Terje Myster Kristiansen

Faktadommer mål

Se deltakermelding

Faktadommer alt. Spor: Jarle Eilertsen
Tidtaker:
Flaggvaktsjef
Kathrine Karlsen / Ida Bjerkli
Depotsjef
Klaus Markussen, mob: 91172640
Medisinsk ansv.
Ann Merete Brekken
Miljøansvarlig

Henriette Andersen / Josefine Andersen

Miljøansvar

Alle førere uansett klasse, skal tildekke sin depotplass med presenning
eller lignende under bilen i hht. NSR § 603 pkt. 4.7.

Påmelding

Påmeldingsfrist : 01.08.16
Påmelding ihht til NSR § 34-44
NMK Lofoten`s hjemmeside.
www.lofotcross.no

Avbud

Startbekreftelse/startprogram kommer ut på hjemmesiden
www.lofotcross.no torsdag 04.08.16
:Avbud skal skje snarest, først på telefon (90947282), men må bekreftes
skriftlig ihht Generelle bestemmelser 3.8 og 9.13
Mail: idaagnethe@hotmail.com

Startkontingent

:BC Senior/veteran: 500 nkr. BC- damer: 500 nkr. BC- junior: 250 nkr.
Delt bil : Senior/dame/veteran 800 nkr. Junior/dame/veteran eller
Senior 650 nkr
CK-250/650cc : 500 nkr. CK-125cc: 250 nkr.
NRC/SCN: 600 kr. HAJT/ Mini/ CK 85cc: 100 nkr.
Tillegg for strøm 200,- pr enhet for helgen.
Vi har betalingsterminal i sekretariatet, for betaling av påmelding.

Lisenser

:Iht. gjeldende bestemmelser. Kjøretøy uten vognlisens som benyttes
må være registrert iht. Vegtrafikkloven. Det være seg ATV, mopeder,
vannvogn, sykebil etc.
:Fredag kl. 18.00-20.45 Lør: kl 08.30-10.30 i sekretariat.
Søndag kl.09.15-10.00, førekortvisning.
:Fredag kl. 18.30-21.00. Lørdag 09.00-10.45 på startplata.
Lørdag kl. 11.00 og søndag kl.10.30. Ved løpssenter begge dager.

Innsjekk
Tekn.Kontroll
Førermøte
Løpsavvikling

:SCN, NRC, BC, CK kjøres etter § 603 6.2
Startoppstilling i innledende omganger: 5 biler på en linje, side om
side. Arrangør påberoper seg retten til å justere heatoppsett der vi har
klasser med få deltakere.
Startoppstilling i finaler:
For BC, CK 6 biler på linje, side om side.
For SCN/NRC 6 biler i H-oppsett.
Startrekkefølge og heatoppsett justeres av dataprogram. Heatene vil
fylles opp og utjevnes. Poengskala BC/CK: 10-7-5-3-1
Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen gjennom antall heatseiere,
andreplasser osv. Er det forsatt lik er poeng oppnådd i siste omgang
avgjørende, så nest siste omgang osv. Ved fortsatt likhet trekkes det
i sekretariatet v/løpsleder.

BC kjører 3 innled. omganger a 3 runder lør.
BC kjører 2 innled. omganger a 3 runder søn.
Alternativspor kjøres kun 1 gang. I heat/finale
Oppvisning juniorer, kjører som BC- ikke finaler.
NRC kjører 3 innled.omganger a 4 runder lørd.
NRC kjører 2 innled.omganger a 4 runder sønd.
Alternativspor kjøres kun 1 gang i heat/finale.
SuperCars National 2wd kjører: 3 innled. omganger a 4 runder lørd.
SuperCars National 2wd kjører: 2 innled. omganger a 4 runder søn.
Alternativspor kjøres kun 1 gang. I heat/finale
Startoppstilling i Crosskart vil arrangør påberope seg retten til å
justere sammen med førerne i klassene.
Mini kjører 3 oppvisningsheat a 2 runder på lørdag og 2
oppvisningsheat på 2 runder på søndag.
Mini kjører alternativspor som hovedspor.
CK 85cc kjører 3 innled. omganger a 3 runder lørdag.
CK 85cc kjører 2 innledende omgang a 3 runder søndag.
CK125/250/650 kjører 3 innled. omganger a 4 runder lørdag.
CK 125/250/650 kjører 2 innled. omganger a 4 runder søndag.
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 kjører A+B+C+D finaler (min. 20 deltakere for C-finale,
min 25 deltakere for D-finale)
BC- damer kjører A+B finaler (min. 10 deltakere for B-finale)
BC- junior kjører A+B +C finale (min. 20 deltakere for C-finale)
BC-veteran kjører A finale
NRC og SCN- kjører A+B finale klassevis (min 10 deltakere
for B-finale)
CK- Kjører A+B finale klassevis (min 10 deltakere for B-finale)
2 ”runner up” i hver finale.
BC klassene kjører 4 runder i finalene
CK 85 klassen kjører 4 runder i finalen
NRC, SCN, CK 125, 250/650/ klassene kjører 5 runder i finalene.
Gjennomføring ihht. NSR § 603 pkt. 6.2
Finalespor blir tildelt etter liste fra sekretariatet.
«Runner up» skal i startspor 5 og 6.

Startmetode

:Lyssignal. Rødt: Forbli stående, klar til start. Grønt: Start løpet.
Ved eventuelt strømbrudd benyttes norsk vimpel.

Tyvstart

:I heat og finaler: Ved førstegangs tyvstart bestraffes fører med en ekstra
gang i alternativ. Hele heatet vises så advarselsflagg. Ved andre gangs
tyvstart bortvises fører som da tyvstarter fra startplata.

Parc Fermé

Blir opplyst på førermøte, se Generelle bestemmelser 2.4

Premiering

Premieres med pokal:
A finaler premieres. (BC åpen, BC dame, BC-veteran, NRC,
SCN, CK)
BC junior A + B
Oppvisnings klasser. (CK Mini og BC HAJT)
Anbudskonvolutter kjøpes i nedre kiosk og leveres ferdig utfylt
i sekretariatet innen tidsfrist.

Anbud

Adgang
Hver deltager får 1 depotbillett ved innsjekk. (gjelder hele helgen)
Personlig utrustning: :Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll
Støybegrensning
:Se NSR § 307 pkt. B
Dekk
Drivstoff

Se særreglement for klassene.
:Se særreglement for klassene.

Resultatliste og
jurymeldinger

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

Reklamerett

Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame (60x30 cm) på
løpsbilene ihht. NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr.1000.-

Protester

I henhold til Generelle bestemmelser Art. 13.
Protestgebyr NOK 1.000,Depositum teknisk protest NOK 3.000,-

Tidsskjema

Depot åpner: Fredag kl 16.00
Innsjekk: Fredag kl.18.00- 20.45 og lørdag kl.08.30- 10.30, søndag
09.15-10.00, førekortvisning.
Teknisk kontroll: Fredag kl.18.30- 21.00, lørdag kl. 09.00- 10.45.
Førermøte: Lørdag kl. 11.00 og søndag kl.10.30
Trening juniorer/ HAJT: Lørdag kl.11.15-11.30 (1x2 runder)
Trening RCN/ CK: Lørdag kl.11.30-11.45 (1x2 runder)
Løpsstart: Lørdag kl.12.00 og søndag kl.12.00.
Finaler: Søndag etter siste pause.
Premieutdeling: Ca. en halv time etter finalene.
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.

NMK Lofoten ønsker velkommen til
BC/CROSSKART/NRC/SCN
på Lofoten Motorspotsenter, Evjen

