
NMK Engerdal 

 

Tilleggsregler 

 

Arrangør:                  NMK Engerdal, Pb 20 2443 Drevsjø Tlf. 911 66 616 

Arrangørlisens:       Arbc. 16.02497 

Løpstype:                   Bilcross. Arrangeres i samsvar med ISR, NSR, samt disse  

                                      Tilleggsregler og regler for kvalløp NMK     

                                     Kvalikk til NMK´s Landsfinale i Bilcross Senior 2016 

                                     Kvalik til NMK´s Landsfinale i Bilcross Junior 2016 

Klasser:                    BC: åpen, junior, debutanter, junior trening 

Dato og sted:          18. Juni kl. 10.00 på Drevsjø Motorstadion 

Sportskomite:      Ove Brennodden, Lars Ole Vesterheim, Kenneth Sømåen, Ove Jordmoen 

 

Påmelding:           www.nmkengerdal.no   

 

Startavgift:           Bc senior 600,-  jr 300,-   jr-trening 100 

Forsikring:            I.h.h.t. NBF sine pålegg,  

Tillatte biler:       Godkjente bilcrossbiler i.h.h.t NBF sitt reglement, samt      

                                  gyldig betalt lisens for 2016 

Lisenser:               Deltagere skal ha lisens ifølge paragraf 603 pkt 4, førere som deltar på  

                                 engangslisens teller ikke i konkurransen og oppnår ikke poeng, paragraf     

                                 603 pkt 4,4 

                                 

Reklamerett :     §301.3 Arrangøren forbeholder seg retten til reklame på løpsbilene,  

                                 frikjøp kr: 1000,-  

Godkjenning:     Alle deltagere bekrefter og godkjenner disse tilleggsreglene ved påmelding til    

http://www.nmkengerdal.no/


                                arrangementet. 

 

                           Løpssenter: 

Løpsleder:              Torbjørn Kroken       

Ass.LL:                     TBA     

Løpssekretær:            Lars Ole Vesterheim 

Juryleder fra NBF:   Per Tømmervold 99 39 99 44 

Jurymedlemmer:     Nils Petter Olsen, Oddleif Haldsrud 

Brannberedsk.:        TBA   

Teknisk:                     Tina Catrine Skogli         

Ambulanse:              TBA 

Speaker:                    TBA 

Faktadommere: 

Starter:                      TBA 

Måldommer:           TBA 

Miljøansvarlig:      TBA 

Avbud før løpet:     Avbud skal skje snarest, først på telefon 94 19 54 01, men må bekreftes Skriftlig iht. Generelle     

                                        bestemmelser Art. 3.8 og 3.10, og Art. 9.13. 

                                       E-post: lvesterh@online.no 

Tlf løpsdag:            94 19 54 01/91 16 66 16 

 

Melding fra NBF: 

Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge og i den forbindelse kap. 13 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. 

 

                                    Gjennomføring 



Innsjekk:               Iht. NSR §231. Innsjekk må være gjort før teknisk kontroll. Innsjekk er i Sekretæriatet.  

                                      

Sekretæriat:         På oversiden av startplata 

Juniorklassen:   Husk at alle under 18 år skal ha med seg sin foresatte på innsjekk og teknisk, og at  

                                denne har gyldig betalt foresatt lisens som fremvises, alle NBF´s funk/fører-lisenser er   

                                gyldige som foresatt lisens. 

Teknisk kontroll: På startplata, se tidsskjema. 

                                   Kun fører/anmelder/foresatt har tilgang til teknisk, øvrige adgang forbudt og vil bli       

                                  bortvist. 

                                 Bilene skal være rengjort utv/innv før teknisk kontroll, samt ryddet for verktøy, dekk    

                                 etc, kun brannslukker og personlig utstyr skal være i bilen, ellers blir du bortvist tilbake   

                                 til depot.  § 603.8 

 

Støybegrensing        Se NSR § 307 B 

Drivstoff                     Bensin i vanlig handelsvare.(definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9) 

Dekk                            Ihht. NSR § 313 pkt. 2.1 / §603 pkt. 4.8 

Protester/Apeller  Ihht generelle bestemmelser 13.2 og 13.3     Protestgebyr 1000,- 

                                     Depositum teknisk protest 3000,- 

   

           Appell etter generelle bestemmelser 14.2 Appellgebyr 5000,- 

 

 

                                                                          OBS: LES tidsskjemaet !! 

Tidsskjema:               Første start kl. 10.00  

Teknisk Fredag        19.00 – 21.00  

Innsjekk Fredag       18.00 – 21.00 

Innsjekk Lørdag      06.30 – 09.00 

Teknisk Lørdag        07.00- 09.00 

Førermøte Lørdag    09.30 



Premieutdeling umiddelbart etter protestfristers utløp 

 

Ambulanse:               Står plassert på indre bane, denne skal oppsøkes ved rundvelt o.a harde sammenstøt 

Depot:                         Depot er for løpsbiler, all parkering av andre kjøretøy på eget ansvar, ved insidenser  

                                      er fører av kjøretøy ansvarlig, arr. har kun ansvar for sine løpsrelaterte kjøretøy, vi     

                                      kan bistå med info.                               

Miljø:                        Vi minner om § 603 4.7 Alle deltagere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller   

                                       tilsvarende beskyttelse under bilen på/i alle service og depot plasser. Beskyttelsen skal være  

                                   så stor at den beskytter mot utslipp mot miljøet, minimum 4 x 5 m.   

                            

 

Startnummer:    Blir utdelt på innsjekk, skal påføres bil FØR teknisk kontroll. 

                                Det er førers ansv at startnr er plassert korrekt under hele stevnet, ellers vil det ikke bli    

                               gitt poeng. 

                               Påføres begge bakre sideruter, v/ evt varmt vær og uttak av rute skal dette klareres med  

                              teknisk ansvarlig FØR dette gjøres, da med bl.a plassering av startnr 

                              Det er ikke tillatt å fjerne st,nr. fra løpsbil før den har vært gjennom anbudsrunden. 

Startmetode:   1. Stående rødt når starter tar feltet under kommando 

    2. Det vises 5 sek. Skilt 

   3. Grønt lys tennes, starten går 

                              

Tyvstart:           1 gangs tyvstart, advarsel, 2 gangs tyvstart av samme ekvipasje, fører til utelukkelse fra    

                             omgangen og fører blir umiddelbart bortvist fra startplata. 

 

Innledende:     Det kjøres 3 innl. Omg a 4 runder med max 5 biler i hvert heat. Det er førers ansvar å    

                            komme til start til rett tid/heat, er du ikke på plass, får du ikke kjøre. Det vil være opprop,    

                           kom da umiddelbart. 

                           Arrangøren forbeholder seg retten til å fylle opp/justere heatene slik at det blir mest mulig 

                          rettferdig for alle. Startspor trekkes av pc. 



                         Deltagerantallet kan bli begrenset. Løpsoppsett/res føres på data, manuelt v/strømbrudd 

                         Poengskala; 10-7-5-3-1. 

                        Alle må ha fullført antall stipulerte runder for å oppnå poeng i innledende omganger. 

                        Blir du tatt igjen med en runde, blir det 0 poeng i heatet, sisteplass i finale. 

Finaler:        Finaler kjøres a 6 runder med 6 biler i hver finale. Antall finaler opplyses på førermøte,  

                        når vi ser hvor mange som reelt stiller til start. 

                        Minimum; 3 finaler BC Senior - 1 Finaler BC junior 

                        Kvalifisert til A finale er de 5 beste poengsummene etter innl.omg, de 5 neste til B osv 

                        Ved poenglikhet inn mot finaler teller antall 1 pl, 2pl, osv. ved fortsatt likhet teller    

                        siste omg, nest siste omg osv, ved fortsatt likhet trekkes det av arrangør med førere   

                        tilstede. 

                        Vinner av en finale gis opprykk til neste finale i samme klasse, f.eks vinner av C finale,   

                        rykker opptil B finale osv. 

                     På finaleoppsettet velger den med best poengsum startposisjon først, deretter nest   

                     best osv. 

                    ved poenlikhet etter nevnte utregning (ant 1 pl osv) trekkes det om hvem som skal    

                    velge startposisjon først.  

                       Løpet kjøres uten alternativspor 

Resultater 

Og Jurymeldinger: Slåes opp på den offisielle tavla ved innkjøring til depot 

 

Uttak fra depot:  Ønsker du å ta med deg bilen ut av depot etter at du har sjekket inn og hatt teknisk,   

                                  skal dette klareres med teknisk ansvarlig og du må fylle ut et skjema som   

                                 kontrollantene har, er ikke dette gjort vil det få konsekvenser for gjeldende fører. 

                                Det er IKKE tillatt å ta bilen ut av depot uansett årsak uten tillatelse fra løpsledelsen 

Park fermé :      Ligger på indre bane, alle som har KJØRT finale skal i park fermé. 

                               Park fermé er ikke åpnet før løpsledelsen gir beskjed om det. 

Anbud:                Anbud legges i Budbua ved innkjøring til Depot. Konvolutter fåes kjøpt i kioskene 

Adgang:            2 stk. depotbilletter til fører og mekaniker fåes ved innsjekk 



Premiering:      Alle finalister premieres 

Beliggenhet:    3km nord for Drevsjø sentrum langs RV 26.  

 

 

NMK ENGERDAL ØNSKER VELKOMMEN TIL EN FARTSFYLT 

DAG PÅ DREVSJØ 


