Har gleden av å invitere til Klubb-Løp for

Bilcross, Crosskart og Rallycross
På Lofoten Motorsportsenter
Søndag 4.Oktober.2020.
Henviser til FHI (Folkehelseinstituttet – WWW.fhi.no ) sin rådgivning for koronatiltak ved
arrangement.
Klubben følger de retningslinjer vi har fått fra NBF og FHI, og ber deg også om å overholde
disse i lag med oss.
FHI smitteverns reglement overholdes av den enkelte.
Som vi nå er blitt vant med så går det ut på følgende :
200 deltagere etter nåværende retningslinjer fra FHI på arrangement.
Arrangørstab går utenom men da også innenfor rimelighetens grense.
Da dette er et Klubb-løp velger vi å prioritere at førerne får ta med seg venner og familie
under helgens arrangement.
Vi har derfor satt opp at hver fører kan ha med seg 4 ekstra personer. Dette gjør at vi kan ha
40 førere som stiller til start.
Hvis det er noen av disse 4 billettene som ikke benyttes, kan disse frigis til noen som kan ha
behov for dem.
Løpskomitè :
John Edvin Andersen
Tlf : 91576747
Hege Hansen
Tlf : 47876093
Renate Tørhaug Kristensen
Tlf : 95439854
Ida Agnethe Bjerkli
Tlf : 95156410

Tidsskjema :
Sekretariatet : Lørdag 3.Oktober Kl. 18.00-19.30
Søndag 4.Oktober Kl. 08.30-09.30
Teknisk Kontroll :
Lørdag 3.Oktober Kl. 18.15-19.30
Søndag 4.Oktober Kl. 08.30-09.45
Førermøte :
Søndag 4.Oktober Kl. 09.45 via Speakeranlegg.
Løpsstart :
Søndag 4.Oktober Kl. 10.00

Førermøte vil utgå pga Covid-19, istedenfor vil det komme informasjon over speakeranlegget
09.45.

TILLEGGSREGLER :
Arrangør :
Adresse :
Løpets art :
Arr.lis.nr :
Engangslisens :
Tid og Sted :
Tlf Stevnedagen :
Klasser :
Løpsavvikling :

NMK Lofoten Motorsport Klubb
NMK Lofoten Motorsportsenter Evjen
Klubbløp i Bilcross, Crosskart og Rallycross.
Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet
(ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) og disse tilleggsregler.
27671
Løpet er et klubbløp uten bud på biler.
Alle kan kjøre dette løpet på engangslisens, utenom juniorer. Men må
da være medlem i NMK Lofoten, Medlemskapet må ordnes gjennom
www.nmk.no.
Søndag 4.Oktober.2020 Kl.10.00, Lofoten Motorsportsenter på Evjen.

Bilcross, Crosskart og SCN (Rallycross)
Heatoppsett trekkes av dataprogram.
Ved strømbrudd/datafeil trekkes det manuelt.
Startoppstilling i innledende og finaler : Biler på en linje, side om side.
Arrangør påroper seg retten til å justere heatoppsett der vi har klasser
med få deltagere.
Alle klasser kjører 3 innledende omganger a`3 runder.
Alle klasser skal kjøre alternativspor. Alternativspor kjøres kun 1 gang pr heat/finale(r).
Klassene BC, CK og RSCN kjøres på poeng. Kun fullført omgang gir poeng.
Plasseres etter poeng.
BC - Åpen kjører A+B finaler (minimum 10 deltagere for B-finale)
BC - Damer kjører A - Finale
BC – Junior kjører A – Finale
BC – Oppvisning får et ekstra heat i finale oppsettet
CK Mini – får et ekstra heat i finale oppsettet
CK 85/125 og 250/650 kjører A – Finale
RSCN inntil 2400/over 2400 (slås sammen), og kjører A finale.
1 runner up i hver finale.
Fører som er runner up får 5 minutter fra inngang depot til
startplate etter Løpsleders klokke.
BC, RSCN og CK klassene kjører 4 runder i finalene.
Kvalifisering til finaler gjennomføres etter §603 6.2.3
Finaler kjøres ihht §603 pkt 6.2.4
Stående start med lyssignal. Ved eventuelt strømbrudd benyttes Norsk Flagg.
I heat og finaler : Ved første gangs tyvstart bestraffes fører med en ekstra runde i alternaltiv.
Hele heatet vises så advarselsflagg. Ved andre gangs tyvstart bortvises fører som da tyvstarter
fra startplate.
Alle A finaler og CK mini premieres med pokal.
Se særreglement for klassene.
Ved rundkast er heatet brutt for gjeldende bil.

Løpsleder :
John Edvin Andersen
Jury :
Stein Roar Fossli
Jury :
Hans Helgesen
Jury :
TBA
Ass.Løpsleder :
TBA
TK :
Raine Willy Vikten
Ass.TK :
Tom Arne Utne
Løpssekretær :
Connie Andersen
Løpssekretær Data :
Hanne Lill Vikten
Faktadommer Start :
TBA
Faktadommer Tyvstart :
TBA
Faktadommer Mål :
TBA
Faktadommer Alt. Spor :
Jarle Eilertsen
Rundeanviser :
Odd Arne Rasmussen
Medisinsk Ansvarlig :
Jan Netzie og Solveig Boberg
Miljøansvarlig :
Hans Arne Johansen
Deltager Kontakt :
Knut Hagvåg
Påmelding :

Elektronisk via Bilsportportalen.
Påmeldingsfrist : Torsdag 01.10.2020 Kl.17.00
Påmelding ihht generelle bestemmelser art 3.8-3.19 og §603 4.5
Når du har meldt deg på via bilsportportalen må du sende inn bilder av
lisenser og navn + nummer på de du skal ha med deg til
Sportskomite.lofoten@hotmail.com
Startkontingent : Junior
200,BC Dame/Åpen
400,RSCN
400,CK Mini/85
100,CK 125
200,CK 250/650
400,Deling av bil :
Dame – Åpen 700,Junior – Dame/Åpen 500,NB : Vi har betalingsterminal i Sekretariatet.
Betaling hos oss kan KUN gjøres via kort eller VIPPS (509031)
NMK Lofoten Motorsportklubb ønsker velkommen til et fartsfylt klubbløp for BC/CK og
RSCN på Evjen.

