Førermøte NM Crosskart 26.september 2020
Kjære alle motorsportvenner, jeg har i dag den store æren av å ønske dere alle velkommen hit til vårt
flotte anlegg på Luksefjell. Gjengen her på Grenland Motorsport Senter har lagt ned en enorm
innsats for å legg det best mulig til rett for dere her i dag.
Våre offisielle funksjonærer finner dere i tilleggsregler og deltagermeldinger. Men vi har fått en
endring av faktadommer start/starter som nå vil bli Geir Halvorsen.
• Lege/sanitet er Porsgrunn Røde Kors, den er plassert ved avkjørsel fra banen.
• Baneobservatør er Bjarne Haug og Terje Blien.
Regner med at dere alle har lest tilleggsregler og deltakermeldinger godt, slik at vi unngår
unødvendige misforståelser.
Lys: Tracksa lys varsling system, alle plikter til å sette seg inn i hvor de står.
Vår offisielle oppslagstavle blir på nett: https://nmkgrenland.no
Løpsgjennomføring er som følger:
• 1x3 runder trening som gjennomføres klassevis. Rekkefølgen er Mini, 85ccm, 125ccm
250ccm, 650ccm og Xtreme.
• Innledende omganger kjøres i henhold til reglementet for crosskart NM.
Uoffisiell premieutdeling vil foregå etter hver finale i parc ferme. Topp 3 mottatt premie på pallen
ved startplaten etter protestfristen er ute.
Parc fermè er på nedsiden av tårnet for alle A-finalister.
BANETRASE:
Samme bane trase som 3.NM runde. Mini kjører alternativ trase hele løpet. 85ccm og 125ccm kjører
alternativ trase, men kjører rett frem på første runde. Mens 250ccm, 650ccm og Xtreme kjører
ordinær trase.
Startlys:
Rødt som slukker og blir grønt.
Husk å holde avstand, spør om det er greit å komme inn i teltet til andre og bruk våre antibac
stasjoner ofte. Blir noen syke med Covid-19 symptomer løpshelgen, ta kontakt med Unn Dalseth tlf.
957 74 689. Blir noen syke i etterkant, ta kontakt med Vera Bakke Andresen, tlf. 419 05 454.
Helt til slutt minner jeg om at vi ønsker å fremme Fair Race, og husk at unødvendig kontakt er ett tap
for alle parter.

Vi her på Grenland Motorsport Senter ønsker dere alle masse lykke til i helgen
26.september.2020, Kjell Kletthagen

