
                                                                         

 

Førermøte Talentracet 6.-8.August 2021 

 
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 helgen. Endelig var det en åpning så vi igjen kunne gjennomføre Talentracet 

tilnærmet sånn vi kjenner den fra 2019 sesongen.   

 

Ved fremkjøring til start brukes kun gaten til venstre. Midtre og høyre vei skal IKKE brukes til fremkjøring!  

Vi minner også om at det er forbudt å bruke spotter i Bilcross og at gangfart i depot.  

Våre offisielle funksjonærer finner dere i startprogrammet/deltakermeldinger.  

• Lege/sanitet er Porsgrunn Røde Kors 

• Baneobservatør er Stian Engh og Eirik Sjøblom.  

 

Regner med at dere alle har lest tilleggsregler, startprogram 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 å finne på vår nettside: https://nmkgrenland.no .  

 

Løpsgjennomføring er som følger:  

• 1x2 runder trening som gjennomføres på fredag.  

• Det kjøres 3 runder i innledende omganger. Rekkefølge junior – damer – åpen/senior.  

• Det kjøres 4 runder i finalen. Rekkefølgen er lik som innledende omganger.   

 

Uoffisiell premieutdeling vil foregå etter hver finale. Alle A-finalister vil bli premiert etter protestfristen på 

startplata.  

 

Lukket Parc fermè er på nedsiden av tårnet for alle finalister.  

 

Alle protester vil bli behandlet i henhold til NSR. Protest skal være adressert til lederen av juryen. Alle protester 

må leveres pr tekstmeldinger til tlf. 952 21 498 eller e-post hvaalgunhild3@gmail.com. Protestgebyr betales 

via Vipps til samme telefonnummer. Gebyr på kr 2 000,-. Depositum teknisk protest kr. 5 000,- (i tillegg til 

protestgebyr.) Protestfrist på heat- og finaleoppsett er 15 min.  
 

Deltakere har rett til å appellere. Informasjon om appell må leveres pr tekstmelding til tlf. 952 21 498 eller e-

post hvaalgunhild3@gmail.com senest 1 time etter at beslutningen er publisert. Depositum for appellen skal 

være innbetalt, og appellen skal være levert til NBF innen 96 timer. For øvrig i.h.t. generelle bestemmelser art. 

15.2. 
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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. 

 

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 ønsker dere alle masse lykke til i helgen      
 

6.august. 2021 Daniel Laudal 

Løpsleder 

 

 

 

 

 


