Tilleggsregler
NMK Grenland, NMK Tønsberg
& NMK Larvik
Inviterer til klubbløp på Grenland Motorsportsenter lørdag 10. oktober 2020
Arrangør:
Løpets art:

NMK Grenland, NMK Tønsberg & NMK Larvik
Nasjonalt klubbløp bilcross, rallycross og crosskart.

Løpet arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale
Sportsreglementet (NSR), § 603 samt disse tilleggsregler.
Arr.lis. nr:

NMK Grenland BHKL 20.27954
NMK Tønsberg 20.27953
NMK Larvik BHKL 20.27948

Forsikring:

I henhold til NBF’s regelverk

Tid og sted:

10.10.20 på Grenland Motorsportsenter.

Tlf. løpsdagen:

47 88 81 84 (Trude Marthinsen)

Klasser:

Bilcross Åpen, Damer, Junior, Junior Trening, Rallycross, Crosskart
85, 125, 250, 650 og extreme.

Lisens:

Deltagere skal ha gyldig lisens eller engangslisens med medlemskap i
arrangørklubben.

Bane:

Banens lengde er 1230m + alternativspor, bredde minimum 12 m.
Startlangside 120 m, Bredde startplate 16 m. Banedekket er 60% asfalt og
40 % grus.

Sportskomite:

Trude Marthinsen og Ada Marie Hvaal.

E-post:
Hjemmeside:

nmklarvik@live.no
www.nmkgrenland.no

FUNKSJONÆRER
Løpsleder:
Jury:
Løpsekretær:
Resultatservice:
Teknisk sjef:
Depot sjef:
Starter:
Medisinsk ansv.:
Ambulanse:

Trude Marthinsen
Tony Lund Tjelle
Ada Marie Hvaal
TBA
Tommy Nyhus Eklund
TBA
Vigleik Digre
Helena Abrahamsen
Jan Vetle Andersen
Porsgrunn Røde Kors

Tlf. 478 88 184
Tlf. 950 32 003
Tlf. 480 38 705

Innsjekk:
Teknisk:
Start 1 omg:

DIGITALT – Engangslisens kan kjøpes mellom 08.00 – 09.00
kl. 0800 – 1000
kl. 1100

Miljøtiltak:

Alle deltagere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller
tilsvarende beskyttelse under bilen på/i alle service og depotplasser.
Beskyttelsen skal være så stor at den beskytter mot utslipp mot miljøet,
minimum 4 x 5 m. Et eventuelt utslipp må samles med
absorberingsmiddel/miljømatte og deponeres i arrangørens miljøstasjon.
Det er deltagerens ansvar å inneha nødvendige midler til sanering.

Påmelding:

Påmelding på www.nmkgrenland.no

Tlf. 469 28 050
Tlf. 928 55 453
Tlf. 468 13 728
Tlf. 907 35 603

For gyldig påmelding og innsjekk må alle lisenser sendes til
nmkgrenlandpamelding@gmail.com
Dette må gjøres seneste innen 8.oktober 23.00.
Send inn:
- Førerlisens
- Ledsagerlisens
- Klubbmedlemskap fører
- Klubbmedlemskap ledsager
- Vognlisens
- Kvittering for betaling
Om du skal kjøre på engangslisens må dette informeres om ved
innsending av lisenser.
Alle førerne må melde på en funksjonær for å få kjøre! Navn på
funksjonæren må oppgis ved påmelding!

Avbud:

Snarest på sms til 478 88 184

Startavg:

Bilcross åpen & damer:
kr 500,Junior:
kr 250,Junior Trening:
kr 250,Rallycross:
kr 500,Crosscart:
kr 500,Crosscart Junior
kr 250,Avgiften betales inn på konto nr 2610 17 36260!

Tekn.kontroll:
Førermøte:

Iht. § 603.8 på anvist plass.
Digitalt fredag 09/10, Kl. 2100

Alternativspor:

§ 603.6.3 Alle skal kjøre alternativsporet 1.gang i innl. omg/kvalheat/finale.
To ganger v dømt tyvstart.

Løpsavvikling:

Rallycross kjører etter BC reglement. Generelle bestemmelser art. 3.5.1.
Gjennomføring iht. § 603.6. For rallycross gjelder § 311.
Det kjøres 3 innledende omganger a 3 runder, 5 biler i heatet.
Startposisjonene i innledende kvalifiseringsheat trekkes på data og tildeles
ved fremkjøring til start. Ved finaler trekkes dette manuelt. Heata fylles
opp. Poeng skala: 10-7-5-3-1. Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen
gjennom antall heatseiere, andreplass, osv. er der fortsatt likt er poeng
oppnådd i siste omgang avgjørende så nest siste omg. osv. Ved fortsatt
likhet trekkes det i sekretariatet.

Finaler:

Finale = 4 runder! Finaler kjøres klubbvis. Det er førers ansvar å komme
fram til start. For sen framkjøring til start medfører startnekt i
omgangen/finale. Kun to opprop.
LØPSBILENE ER FRITATT FOR ANBUD!

Berging:
Startnummer:
Startmetode:
Tyvstart:
Premiering:
Covid-19:

Foregår med hjelp av pallegafler på hjullaster samt tauebiler.
Lakkeres/males på bil før teknisk kontroll.
Iht. § 603.2.1 Stående start med lyssignal. Ved evt. strømbrudd brukes
norsk flagg.
Ved tyvstart må alternativet kjøres to ganger.
Premiering vil foregå klubbvis.
Spesielle regler i forbindelse med og på grunn av COVID-19 situasjonen:
1. Hvert team kan kun bestå av deltager + 1 teammedlemmer som må
meldes inn iht til løpets tilleggsregler.
2. Team som har med flere personer enn tillatt og som ikke er anmeldt vil
bli rapportert til juryen og minimumsstraffen vil være diskvalifikasjon fra
løpet.
3. Dersom noen blir syke med COVID-19 symptomer løpsdagen eller i
etterkant skal dette varsles til Trude Marthinsen tlf. 478 88 184.
4. Betaling av anmeldelsesavgift gjøres gjeldende som underskrift på at
deltageren har akseptert og forpliktet seg til å følge generelle

bestemmelser, spesialreglementene for bilcross/rallycross og
tilleggsreglene for løpet.
Klubbene er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en
smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette krever et godt samarbeid mellom
funksjonærer, deltakere og mekanikere.
Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under COVID-19
utbruddet. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:
1. Syke personer skal holde seg hjemme.
2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.
3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personene.
Forsterket renhold - Toaletter og vaskeservanter vil bli rengjort med jevne
mellomrom. - Hyppig berørte kontaktflater, f.eks. dørhåndtak, stoler og
andre gjenstander som ofte berøres vil bli rengjort med jevne mellomrom. Søppel vil bli tømt regelmessig på fellesområde.

Adgang:

PGA Covid-19 er dessverre arrangementet stengt for publikum.
Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge og i
den forbindelse §. 100 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 foretas. Det er førers plikt å holde seg
underrettet om en eventuell kontroll.

NMK Grenland, NMK Tønsberg & NMK Larvik
ønsker velkommen til en fartsfylt dag på
Grenland Motorsportsenter

