TILLEGGSREGLER
Vi har gleden av å invitere deg til
Hekkmestern.no
Helgemo Raceway
Arrangør
Adresse
Løpets art

Arr. lis. nr
Forsikring
Tid og sted
Tlf. stevnedagen
Klasser
Deltagere/ Lisens

Banen
Sportskomitee

Jury

Løpsleder
Ass. Løpsleder.
Sekretær
Ansvarlig Teknisk
kontrollanter
Faktadommer
start
Faktadommer mål
Baneobservatør
Depotsjef
Miljøtiltak
Medisinsk ansv

Søndag 26.02.12

: Hekkmestern.no og NMK Støren
: Arild Solberg, Helgemo, 7234 Ler
: Bilcross-rallycross
Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale
Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) og
disse tilleggsregler.
: ARBH
: I henhold til NBF’s pålegg
: Helgemo, søndag 26.02.2012 12.00
: 95038631 eller 47817378
: BC Junior – BC Rekrutt -BC Åpen – RCN o/2400ccm – RCN
u/2400ccm. Maks 30 påmeldte i åpen
: Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603.Det gis anledning til å delta
med engangslisens. Førere med engangslisens kan ikke oppnå
plassering på resultatlisten eller premieres. For RCN gjelder NSR §
52.
: Banedekke; is/snø, banen er 700 meter lang
: Arild Solberg
: Kent Rudi
Arnt Ivar Snøan
Øivind Bakkebø
:
:
:
:
:
:

TBA

Arild Solberg
Kent Rudi
Camilla Hustad

: Arnt Helge Solberg og Kurt Berg
:
:
:
:
:

Stig Are Rogstad
TBA
Morten Bakkebø
Ola Solberg
Ola Solberg og gjeldende krav etter NSR

Påmelding

: Arild Solberg, Helgemo, 7234 Ler, eller Hekkmestern.no
Påmeldingen skal være oss i hende senest onsdag 22.02.12
PS! Tilleggsreglene vil ikke bli utsendt dersom dette ikke
etterspørres, men blir å finne på www.hekkmestern.no
Disse vil også bli å få ved innsjekk.
Påmelding ihht til NSR § 34-44

Avbud

: Avbud skal skje snarest, først på telefon 95038631 men må
bekreftes skriftlig ihht NSR § 34 og NSR § 61.
E-post: solbergmse@gmail.com

Startkontingent

: RCN Kr 300.- / BC Åpen Kr 300.- / BC Junior og rekrutt GRATIS

Tekn. kontroll

: Startplate / Søndag 09.30-10.30

Løpsavvikling

: Søndag kjøres 3 innledende omganger,
I alle innledende omganger kjøres det 3 runder med 4 biler pr. heat
I alle finaler kjøres 5 runder med 4 biler pr heat (en opprykk)
Det kjøres A-B-C finaler
I alle klasser brukes poeng beregning (10-7-5-3)
Ved poenglikhet, så er det rangering etter flest heatseiere, ved
fortsatt likhet er det resultat i siste omgang, så nest siste, så første.
Ved fortsatt poenglikhet blir det foretatt loddtrekning. Dette skal
foretas av løpsleder.
RCN kjører etter BC reglement.
Det kjøres ikke med alternativspor.
Gjennomføring ihht NSR § 603.
For at en deltaker skal få tellende resultat i innledende omganger,
kreves det at deltakeren har fullført de stipulerte runder når
målflagget vises.
For at en deltaker skal være berettiget plass i en finale må
deltakeren ha oppnådd poeng i minst en av de omgangene.
De førere som ikke stiller til start i finalen blir sist i gjeldende
finale. Dersom flere førere ikke stiller til start skal disse bli plassert
i innbyrdes rekkefølge etter resultatlisten før finalene. Som
startende regnes de som er godkjent for start (teknisk).
Sportrekk blir foretatt manuelt ved framkjøring til start.

Startmetode

: Stående start med norsk vimpel

Tyvstart

: Ved første tyvstart blir advarsel gitt til hele heatet, andre tyvstart
fører til utelukkelse fra heatet.
: Blir opplyst på førermøte, se NSR kapitel 2 § 18
: 4 beste i a-finale
: Sekretariat fra 09.00 til 10.15
: Anbud skal være løpssekreteriatet i hende senest 15 min etter Afinalen er avsluttet. Sted: TBA

Parc Fermé
Premiering
Innsjekk
Bud

Personlig
utrustning:
Støybegrensning
Dekk
Drivstoff
Resultatliste og
jurymeldinger
Reklamerett
Protester
Appeller

: Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll
: Se NSR § 307 pkt. B
: Ihht. NSR § 313 pkt. 2.1. (Bilcross får kjøre med piggfri eller
piggdekk for gatebil. Rallycross får kjøre med rallypigg)
: Vanlig handelsvare.(definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)
Slås opp på den offisielle tavla, etter hver omgang. Juryavgjørelser
: blir slått opp på samme tavle.
: Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene
ihht NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr. 1000.: I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,Depositum teknisk protest NOK 3.000,: I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-

Førermøte kl 11.00
Start 1. Omgang kl. 12.00

Vi minner om NBF sitt samarbeid med antidoping

