Tilleggsregler
Regionsløp Tirsdag 24. mai 2016
Arrangør:

NMK Kongsberg Gokart

Løp:

Regionsløp, ihht. NSR §750 pkt. 12 Lisens: ARRU 16.09603

Banen:

1010m lang. Banen ligger ved E-134 ca. 2 km før Kongsberg sentrum fra Drammen.
Merket fra E-134 med skilt ”Basserudåsen Motorbane”.

Flaggvakter:

Ledsager / anmelder må påregne å være flaggvakt når egen sjåfør kjører. Ref § 750
pkt 12. Det vil bli benyttet lys.

Flagg:

Ihht §751.

Innsjekking:

Innsjekking ved kiosk, ihht § 711 fra kl. 15.30. til 16.20 Det er mulighet for betaling
med kort på bankterminal.

Teknisk:

Støymåling av gokarten kan bli foretatt. Transponder må være montert på gokarten.
Det vil være mulig å leie klubbens transpondere (100,-), gi beskjed om dette ved
påmelding. Ingen avgift for klubbens egne deltagere. Depositum kr 500 i kontanter
for alle som leier/låner. Teknisk kontroll blir foretatt umiddelbart etter innsjekk.

Startavgift:

400,-

Påmelding:

bodil.lyhus@gmail.com tlf. 90 94 84 38 innen kl. 24.00 – lørdag 21.mai 2016
Oppgi: navn, klasse, startnummer, klubb, førerlisensnr, vognlisensnr,
transpondernr, debutant, ledsagerlisensnr, ledsager klubb og adresse ved
påmelding.

Lisenser:

Førerlisens, vognlisens og medlemskort for 2016 i klubb tilsluttet NBF. §710. Det er
kun tillatt å delta i løpet fra og med det året man fyller 8 år.

Startnummer/vekt:

Alle karter skal ha riktig startnummer på begge sider, foran og bak på karten.
Vektgrenser må overholdes.

Tidsskjema:

Føremøte kl.16:45 og start kl.17:00

Kiosk

Kiosken på banen vil være åpen.

Klasser:

Åpen for alle klasser. Sammenslåing av klasser vil bli gjennomført, dog ikke utover
det som er beskrevet i § 705 pkt. 4.

Løpsopplegg:

Det kjøres 2 innledende heat. Resultat fra tidkjøring bestemmer plassering i første
heat. Resultat fra første heat bestemmer startposisjon for andre heat. Startposisjon i
finale bestemmes av resultatet av de 2 innledende heatene.
Løpet vil være medurs (CW).

Cadetti Trening:

Det vil være mulig for Cadetti trening å trene mellom heatene. Kr 50,- pr deltaker,
medalje til alle.

Premiering:

Premiering til de 3 første i hver klasse. For klassene under 100 ccm vil de øvrige få
deltager medalje.

Øvrig:

Det er ikke tillatt å bruke uregistrerte kjøretøy, elektriske kjøretøy, sykler og
sparkesykler i depot og på startområdet fra tening start til etter at premieutdeling er
ferdig. Bruk av drone på området er ikke tillatt.
Det er kun banemannskap som har tillatelse til å oppholde seg på banen og indre bane
helt til premieutdeling er ferdig av sikkerhet for ryddemannskap.
Deltakere og ledsagere bes vennligst å rydde opp etter seg på området.

Sportskomité:
Kontaktperson:
Telefon stevnedagen:

Bodil Kvalø Lyhus, Torhild Havnen, Kenneth Olsen, Peter Bjarheim og Johan
Rusaanes
Bodil Kvalø Lyhus, bodil.lyhus@gmail.com telefon: 90 94 84 38
90 94 84 38

Løpsleder:
Stevnesekretær:
Jury:
Teknisk kontroll:
Racecontroll:
Ambulanse:

Anders Hoffart Bøhn
Bodil Kvalø Lyhus
Tor Martin Flåthen
Atle Sjøstrand
Kenneth Olsen
Granstad Rescue Team

NB: Løpet teller i NMK Kongsbergs klubb mesterskap som et av to stevner og arrangers for alle klasser.

NMK Kongsberg Gokart ønsker alle hjertelig velkommen.

