DELTAGERMELDING 1
NMK Grenland har i lengre tid jobbet for å gjennomføre NM på en forsvarlig måte for alle, i
disse COVID-19 tider. Opplegget for å sikre en relativ normal løpshelg og overholde de lover
og forskrifter som gjelder var klart.
Men på anmodning fra rallycross seksjonen har arrangør komitéen blitt bedt om å endre sitt
opplegg for NM i rallycross 12-13 september.
Løpsgjennomføringen/program endres derfor slik:
JUNIOR, Klasse 1 og klasse 2 ankommer på fredag for innsjekk (digitalt på forhånd) og
teknisk fredag. Lørdag vi disse tre klassene kjøre løp.
Klasse 3, Klasse 4, Klasse 5, Shortcar extreme og shortcar bandit, har teknisk på lørdag og
vil kjøre løp på søndag.
Se spesifisering i program nedenfor.
Fredag 11.september
12.00
Depot åpner
12.00 - 20.00
sekretariatet åpner
15.00 – 20.30
Teknisk kontroll
21.00
Skriftlig førermøte blir lagt ut.
22.30
Depotet stenger for innkjøring og det skal være nattero.
Lørdag 12.september
07.00
Depot åpner
08.00
Trening klassevis 1x3 runder, jf. Pkt. 5.1)
09.30
Start 1.omgang.
Resten av omgangene går fortløpende.
Det vil bli en pause for prep av banen etter 4.omgang før finalene.
17.00 – 20.00
17.00 – 20.30
21.00
23.00

Sekretariatet åpner
Teknisk kontroll
Skriftlig førermøte blir sendt ut
Depotet stenger for innkjøring og det skal være nattero.

Søndag 13.september
07.00
Depot åpner
09.00
Trening klassevis 1x3 runder, jf. Pkt. 5.1)
10.30
Start 1.omgang.
Resten av omgangene går fortløpende.
Det vil bli en pause for prep av banen etter 4.omgang før finalene.

Endring pkt. 2.1 tilleggsregler:
Gjesteklassen Rallycross historisk utgår.

Endring pkt. 3.2 d) tilleggsregler:
Dersom retningslinjene fra myndighetene endres på grunn av COVID-19 situasjonen vil løpet
kunne avlyses på kort varsel. Startavgiften vil de bli tilbakebetalt med unntak av kr. 500,som beholdes til dekning av arrangørutgifter.

Endring pkt. 3.4 tilleggsregler:
Gjesteklassen rallycross historisk utgår fra klasselisten.
Endring pkt. 5.1 og 5.3 tilleggsregler:
1x3 obligatorisk runder trening. Treningen gjennomføres klassevis. Se reglement for NM
Rallycross pkt.8. Rekkefølge gjennom hele løpet:
Lørdag: Junior, klasse 1 og klasse 2.
Søndag: Shortcar bandit, shortcar extreme, klasse 3, klasse 4 og klasse 5.

Endring pkt 7.1 tilleggsregler:
Uoffisiell premieutdeling vil foregå etter hver A-finale går i mål.
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