TILLEGGSREGLER/ INNBYDELSE
KLUBBLØP FOR
NMK HÅLOGALAND-NMK HARSTAD
Crosscart/ Bilcross og Rscn 2wd
Evenes Motorstadion 9.okt 2021
Arrangør

: Nmk Hålogaland

Løpets art

: Klubbløp

Tid og sted

: Evenes Motorstadion 9.okt 2021
Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale
Sportsreglement (ISR) Det Nasjonale Sportsreglement (NSR)
smittevernregler fra NBF og FHI samt disse tilleggsregler.

Arr.lisens

: 42985

Forsikring

: Ihht NBF`pålegg.

Klasser

: CK-mini/ 85/125/250 BC- trening/junior/dame/senior/
Veteran og Rscn 2wd o/u 2400ccm

Lisens

: Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 4- 4.4 Ledsagerlisens
Generelle bestmmelser 9.5 for utøvere under fylte 18 år.
Kun medlemmer med gyldig medlemskort i Nmk
Hålogaland/ Nmk Harstad og denne angitt på lisensen kan
delta. Unntatt nye eller gamle medlemmer som ikke har
kjørt for andre klubber dette året gis anledning til og delta
med engangslisens, de kvalifiseres på lik linje med andre
deltagere.
RSCN lisens ihht NSR § 600pkt.3

Løpsleder

: Remi Hansen

Race Controller

:

Jurymedlem

: Svein Olufsen

Jurymedlem

: TBA

Løpssekretær

: Elise Caroline Berg
: TBA

Teknisk kontrolant : TBA
Starter

:

Mål

: TBA

Alternativ spor

:

Medisinsk ansv

: Geir Engerstø

Påmelding

: Elektronisk på http:/ Bilsportportalen.com. Påmelding ihht
Generelle Bestemmelser Art.3.8- 3.19 og § 603 4.5
Send inn dokumentasjon på mail til:
post@nmkhalogaland.com

Startkontigent

: Ck -Bc og Rscn kr.200,- ck- mini og bc trening kr.100,-

Innsjekk

: Sekretæriatet kl.08.30- 10.00
Teknisk kl.08.30- 10.00

Førermøte

: kl.10.30

Løpsstart

: kl.11.00

Løpsavvikling

:Gjennomføring ihht.§ 603 6.2 3 omganger ` 3 runder.
Innledende omganger kjøres som mix, dvs blanding fra
begge klubbene med inntil 5 ck/ bc/ rscn biler pr.heat

Finaler

:kjøres klubbvis- 4 runder med inntil 6 biler/cart pr.finale .
Hvis ønskelig blir det satt opp en superfinale etter at
klubbvise finaler er ferdig.

Premiering

: NMK HÅLOGALAND de 3 beste i hver klasse. Alle førere i
CK Mini får premie

Tyvstart

: NSR § 603 pkt.6.2.2 med følgende tilleggs spesifikasjon:
Tyvstart i innl.omg/finaler - Tyvstart nr.1 medfører 2 x
alt.spor
Tyvstart nr.2 uansett fører medfører utelukkelse fra heat/
finale og plasseres sist.

ANBUD: KLUBBLØPET ER FRITATT FOR ANBUD.

Som tidligere, så har vi smittevern hensyn og tenke på, så vi må ikke overskride
200 personer og må ha navn på alle som skal inn på anlegget vårt.
Hvert team må sende inn navn på de som skal være med.

Etter løpet ca. kl. 1700 vil vi samle alle førere og familier som kan til en sosial
sammenkomst på bygdehuset. Vi vil bestille mat slik at her trenger vi å vite
hvem som ønsker å delta på dette. Egenandel på kostander til mat vil bli
annonsert innen kort tid.

NMK Hålogaland og NMK Harstad ønsker alle velkommen til
Evenes Motorstadion.

