TILLEGGSREGLER
Vi har gleden av å invitere deg til
Bakkeløp
H-lisens, RC og BC
Korgfjellet
Arrangør:
Adresse:
Løpets art:

Arr.lis. nr:
Sportskomitee:

31 August 2019

NMK Rana
Boks 1346 8602 Mo i Rana
Bakkeløp / BC - Sprint
Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det
Nasjonale sportsreglementet (NSR) og disse tilleggsregler.
ARBA 19.04597
Erling Brygfjeld

E-post: stig@hangas.no
Tlf: 47826922
Tid og sted:
Krogfjellet 31 August 2019 ca kl 10:00
Tlf. stevnedagen:
47826922
H-Lisens og RC ca 5700m 100 % asfalt
Banen:
BC ca 2500m 100% asfalt

Klasser:

OBS: Førerkort krav alle klasser
Bilcross: (begrenset til 10 biler, førerkortkrav venteliste etter 10 biler disse går inn hvis
det blir mindre enn 40 totalt andre deltakere)
Rallycross: under 2,4 liter
Rallycross: over 2,4 liter
Free for all: Supercar og andre H lisensierte biler.

Drivstoff:
Dekk:
Vekt:
Påmelding:

Max 40 biler kan endres til 35 biler hvis alt etter hvor mange i hver klasse
Bensin i vanlig handelsvare. (definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)
For RC: se de respektive klassers reglement
Iht de respektive klassers reglement
Se NSR § 303 vekt. side 103, samt NBFs sine retningslinjer.
Påmelding skjer på klubbens hjemmeside http://www.nmkrana.no/
Påmeldingsfrist Tirsdag 20 August
Påmelding ihht til Generelle bestemmelser Art. 3.8 – 3.19

Startkontingent:

H-Lisens / RC 1500kr, BC 1000kr Alle som får en bekreftelse på at de skal kjøre må ha
betalt startkontigenten før den 24 august

Avbud:

Avbud skal skje snarest, først på telefon 47826922 men må bekreftes skriftlig ihht
Generelle bestemmelser Art. 3.8 og 3.10, og Art. 9.13.
E-post til nmkrana@nmkrana.no
Max 40 biler kan endres til 35 biler alt etter hvor mange påmeldte i hver klasse

Deltakerantall:

Utsettelse /
Avlysing

Startmetode:
Lisenser:
Premiering:
Lydbegrensning:
Førermøte:
Rensing av dekk
Retningsregler BC

Iht. NSR generelle bestemmelser pkt. 2.1.6 info vedrørende dette vil formidles på våre
nettsider
Dersom løpet avbrytes av årsaker som arangåren ikke kan belastes for blir ikke
startavgiften tilbakebetalt.
Arangør tar forbehold om for få påmeldte med mindre en 20 kan føre til avlysing.
Rullende start med norsk vimpel.
Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 3. For RC gjelder Generelle bestemmelsr
Art. 9.4
3 beste i hver klasse
Se NSR § 307 pkt. B
Kl. 09:00
Ikke tillat med rensing av dekk
Deltaker skal være innehaver av førerkort.
Det tillates kun en fører av samme bil.
Bestemmelser om anbud og salg i§603 punkt 9 gjelder for deltakende biler

Løpet kjøres som BC sprintløp
Teknisk Kontroll:

Startnummer:
Førermøte:
Resultatliste og
jurymeldinger:
Reklamerett:
Parc Fermé:

Protester:
Appeller:
Jury:
Dommer:
Løpsleder:
Sikkerhetssjef:
Starter:
Løypesjæf:
Sekretær:
Tidtaker:
Teknisk kontrollør:
Faktadommer:
Depotsjef:
Funksjonærsjæf:
Førerkontakt:
Miljøansvarlig:

Ved anvist plass ved fjellstua. Husk personlig førerutrustning og brannslukker. Bilen
skal vises løpsklar, uten verktøy, reservedekk etc. medbrakt.
Kun adgang for fører samt en mekaniker pr. deltager.
Utdeles på innsjekk, startnummer på begge sider av bilen. Skal være påført bil FØR
teknisk kontroll,
Ved fjellstua kl. 09:00
Slås opp på den offisielle tavla på toppen av korgfjellet etter hver omgang. Eventuelle
juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle.
Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene ihht NSR § 301 pkt.
3. Frikjøp er kr. 1000,På toppen ved Korgfjellet fjellstue,
Parc Ferme Etter målgang i siste omgang eller finale er alle biler under Parc Ferme
bestemmelser. Det vil si at de skal kjøres på egen depotplass og all form for justering,
kontroll, reparasjon, (endre eller fjerne noe) eller tilsvarende på bilen er forbudt før
endelig resultatliste er publisert. Løpsleder og eller jury kan før eller under
konkurransen beslutte lukket Parc Ferme.
I henhold til Generelle bestemmelser 13.2 og 13.3. Protestgebyr NOK 2.000,Depositum teknisk protest NOK 5.000,I henhold til Generelle bestemmelser Art. 14.2. Appellgebyr NOK 10.000,Stig Hangås
TBA
Kåre Inge Nygård
Steinar Nilsen
Rune Granhei / Torstein Wikran
Morten Kyllingmo
Sverre Åseng
Ståle Åseng, Asbjørn Gårdvik
Erling Brygfjeld / Øystein Tangen
Måldommer: Siv Hanssen.
Erling Brygfjeld
TBA
Morten Kyllingmo
Morten Kyllingmo

Miljøtiltak:

Miljøstasjon finnes i depot
Alle oppfordres til å holde det rent og ryddig på sin plass og ellers under løpet og
spesielt når plassen forlates etter løpet.

Helse:
Løpsavvikling:

Tidtaking:
Anbud:

Tidsskjema:

Egen depot plass skal tildekkes med presenning på minimum 4x5 meter. Det skal også
finnes olje/kjølevann oppsamler på min 10liter. Se §603 pk 4.7
Ambulanse står på toppen av fjellet.
Helsepersonell blir plassert ved start og strategisk plasert ved løypen
Bilene stilles opp i riktig startrekkefølge ned mot startplaten.
Alle bilene kjøres samlet ned til start. Etter annvisning fra funksjonærer
Førerne er ansvarlige for å være på rett plass til rett tid.
Startrekkefølge klasser: Rallycross, free for all, BC
Startrekkefølge første omgang: Tilfeldig trukket av datamaskin
2 omgang kjøres deltagere med dårligst tid starter først og den beste i hver klasse sist.
Tellende resultat er beste oppnådde tid.
Har 2 førere lik tid etter 2 omg. Er neste beste tid avgjørende for rekkefølgen.
Manuell tidtaking
Ihht § 603.9. Det blir opplyst på førermøtet hvor anbudsinnlevering og trekking vil
foregå.
Innsjekk
Fredag kl.17:00 til 20:30
Teknisk kontroll
Fredag kl.17:00 til 21:00
Førermøte
Lørdag kl. 09:00
Start 1. omgang:
Lørdag kl.10:00
Premieutdeling ved fjellstua etter løpet

Vi minner om Norges Bilsportforbunds 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. 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 Rana ønsker velkommen til en rå bakkeløp opplevelse
Kart koordinater:
Nord
66.0544194
66°3.2651611′
66°3′15.90967″
Øst
13.7008353
13°42.0501162′
13°42′3.00697″

