
 

Reglement 2 Timers klubbløp 2019 
 

Arrangør:                         NMK Rana  
 

Løpsdato: 5. Oktober 2019 

 

Arr. Lisens:                            Lørdag ARKL 19.07681 
 

Påmelding:                           NMK Rana, boks 1346, 8601 Mo i Rana (paamelding@nmkrana.no) 

 Skriftlig påmelding på epost til paamelding@nmkrana.no eller via 

skjema «Påmelding 2. timern» på www.nmkrana.no 
 

Påmeldingsfrist: Påmeldingsfrist onsdag 2. Oktober 2019  
 

Ved frafall:                          Skriftlig avbud til NMK Rana , (paamelding@nmkrana.no) 

 

Løpet arrangeres :            I samsvar med NSR og ISR samt disse tilleggsregler 

 

Støydemping:                     Lyddemper påbudt og maks 100 dB, i henhold til § 303 ! 
 

Klasser:                                Bilcross 2 times klubbløp 

 

Startavgift :                          500 pr deltager  

 

Påmelding gjøres SENEST ONSDAG FØR LØPET på http://www.nmkrana.no/ 
 

Maks 20 team får delta 
  

Budfritak på biler siden det er et klubbløp. 
 

Løpsavvikling: 
Løpene kjøres over to timer, startrekkefølge etter loddtrekning. 

Minimum 2 førere pr team, Maks kjøretid pr fører er 15 min. 

Team med flest antall runder etter 2 timer er vinner.  

 

Startprosedyre: Rullende bak ”pace car”. Når feltet har funnet sin plass gis det klarsignal 

med grønt flagg og starten går. 

 

Kjøreregler 
 

Hovedspor på rallycrossbanen med sjkianer benyttes. 

Alternativspor RC-banen benyttes kun som innkjøring til depot. 

Utkjøring til bilcrossbanen benyttes til utkjøring til banen igjen. 

Når ”pacecar” er på banen, skal det være gult flagg rundt hele banen. Ved gult flagg på 

alle poster kan tauebil bevege seg på banen etter feltet (siste bil). 

Maks kjøretid pr sjåfør: 15 min 

Reperasjoneer kun på egen teamplass i parkeringsdepot. 

 

Deltagere: Juniorer kan delta i samme klasse som senior på timesløp, enten som eget team 

eller i team med seniorer. 
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Strafferegler 
 

Kjøretid overskredet Minus 10 runder 

Råkjøring i parkdepot : fører utelukkes fra stevnet 

Idømt advarsel : Minus 3 runder – 2 advarsler samme team = svart flagg 

Idømt svartflagg : bilen skal straks kjøres i banedepoet  hvor den må stå i 10 minutter på 

merket plass medenfor klubbhuset. Bilen skal forlates og ingen form for reparasjon eller 

bensinfylling må forekomme.  

 

Bensinpåfylling:  
 

Bensinfylling kun på egen merket plass nedenfor klubbhuset ved utkjøring til banen. 

Førere i kjøredress kan ikke fylle bensin. Bensinfylling kun ved sjåførbytte eller reperasjon. 

Kun kanner godkjent for bensin er tillatt. ”Hurtigfylling” er ikke tillatt 

 
Miljø:  

 

Egen depotplass skal tildekkes med tett presenning/ absorberende matte eller lignende som minimum 

dekker hele bilen. Det skal finnes løsning for oppsamling av væske/olje som må romme minimum 10 

liter.(NSR § 603,4.7) 

 

Start:                                        Rullende start med Pacecar. 

 

Protester:                             Protester i må være løpsledelsen i hende senest 15 min. etter at   

                                              resultatlisten er på oppslagstavla.  

 

Banen :                                      Rallycross banen med sikaner  ca 1000 m lang, 60 % grus og 40 %  

    asfalt 
Papir/Teknisk ktr.:                   Lørdag kl. 11.30 – 13.00 Teknisk 11.30 – 13.30 

 

Førermøte:                             Lørdag kl. 13.30  

 

Løpsstart:                              Lørdag kl. 14.00  

 

Løpsleder:   TBA 
 

Teknisk ktr.:                           TBA 
 

Sekretæriat:   TBA 
 

Løpssekr.:                                 TBA 
 

Jury: TBA  
 

Faktadommer mål: TBA 

Faktadommer innkjøring: TBA 

Faktadommer utkjøring: TBA 

Medisinsk ansvarlig: TBA 
 

Premiering:                             De 3 beste 
Premieutdeling:                       Etter løpet. 

Løpsinfo:   Tlf: 90561543 paamelding@nmkrana.no  


