Tilleggsregler RSM 2022
Fylles ut elektronisk.
Tilleggsregler skal sendes inn til NMF for godkjenning snarest mulig etter at man har søkt om konkurransen. I
henhold til SR RSM skal de være godkjent og publisert senest 60 dager før Norgesmesterskap og 30 dager før
Norges Cup og andre konkurranser. Juryleder og eventuelt jurymedlem oppnevnt av NMF kan utelates dersom
disse navnene ikke er kjent. Det er NMFs ansvar å oppnevne disse rollene.
Tilleggsreglene sendes til Norges Motorsportforbund, Postboks 5000, 0840 Oslo.
E post: nmf@nmfsport.no, Tlf: 21 02 90 00

KONKURRANSEDATA
Konkurransenavn

NM-Veka 2022
Skien

Gren.

1:8 Offroad IC

Konkurransestatus

Norgesmesterskap

Konkurransedato

25-26 juni 2022

Konkurransested

Geiteryggen
Raceway

Arrangørklubb

Grenland
Modellbilklubb

Kontaktperson

Hans Nikolaisen

E-post:

hanikol@online.no

FUNKSJONÆRER
Stevneleder:

Hans Nikolaisen

Idrettsnummer:

M290466HAN01

Juryleder:

Conrad RyeHolmboe

Idrettsnummer:

M201254CON01

Dommer:

Stian Thomassen

Idrettsnummer:

GMBK

Tidtaker:

Nils Arvid
Rønhovde

Idrettsnummer:

BOMBK

Tekn. kontrollant:

TBA

Idrettsnummer:

KLASSER BETALES PÅ VIPPS
74676 senest 20 juni merk med
navn
Klasse(r):

Påmeldingsavgift

Etteranmedlingsgebyr

1:8 Fuel Offroad

600.- vipps 74676

200.- vipps 74676

Telt oppsett på plen

100.- for helg

Betales på banen

Campingvogn/Bobil

200.- for helg

Betales på banen

Team-telt

Gratis på anvist plass

Ønskes dialog om plassering, ta
kontakt Stian Thomassen

tlf:98040250
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PÅMELDING
Nettside:

www.myrcm.ch

Påmelding åpner:

13 mai 2022

Etteranmelding gjelder fra:

20 juni 2022 kl 00.01

Påmelding stenger:

19 juni 2022 kl 24.00
23 juni 2022 kl 24.00

Avbudsfrist

Meldes til: hanikol@online.no/48253649

Tidsplan
Foreløpig ca tidsplan, kan endres i forhold til antall deltakere og NM-Veka!
Det vil bli avholdt Jury møter før start lørdag og søndag samt etter avsluttende omganger.
Fredag:
Banen stengt for trening
Lørdag:
Fritrening/registrering
Førermøte
Start Controlled practice
Siste start/heat.

08.00-09.30
09.35
10.00
Mulig sent, ca 20.00 grunnet NM-Veka og uavklart tidspunkt for
direktesending av finale søndag!

Banen er stengt etter siste heat lørdag!
Søndag:
Start Controlled practice Ca 09.00
Detaljert tidsplan kommer så snart sendetid er avklart av NRK!
Særskilte regler for arrangement
Regler:
Denne konkurransen arrangeres i full overensstemmelse med det europeiske forbunds
løpsreglement (EFRA), NMF sitt nasjonale konkurransereglement (NKR), Spesialreglementet
(SR) for Radiostyrt Motorsport, NMF sitt Sanksjonsreglement samt tilleggsregler (TR) som er
godkjent av NMF.
Protestgebyr kr 2000,-. Appelgebyr kr 5000,-.
NY FUEL STANDARD GJELDER EU16!
Det kan bli utført fuel kontroll med NitroMax16EU!
Hvis det utføres fuel kontroll skal det tas en A og B prøve. B prøve oppbevares i kontrollert
temperatur (feks.fylleflaske til utøver) Det utføres test av A prøven, og er denne godkjent
trenger man ikke B prøve, men er den underkjent skal B prøven brukes som et endelig test
resultat!
A prøve testes med arrangørens NitroMax og om behov for B prøve skal denne testes med
seksjonens egen NitroMax 16EU!
Viser A og B prøve begge for høyt Nitro innhold skal utøver diskes!
Utøver har da rett til å protestere i henhold til gjeldende reglement.
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Består ikke A men B blir godkjent er det B prøven som er gjeldende og fuelen er godkjent!
NB! Banen er stengt fredag og etter siste heat lørdag!
Deltakelse:
Alle deltagere i NM-klasser må ha gyldig konkurranselisens og medlemskap i klubb tilknyttet
NMF. NM er åpent for førere f.o.m. året de fyller 13 år.
Lisensen skal fremvises ved registrering/innsjekk!
Andre opplysninger:
1. Telt, Campingvogner og Bobiler får anvist plass ved ankomst.
2. Ingen Team-telt foran flaggstenger ved inngang baneanlegg (får anvist plass)!
3. Banen stenger for kjøring fredag 10 juni for preparering og holdes stengt til løp.
Mulighet for trening frem til 9 juni.
4. Vi er en del av NM-Veka så det må påregnes noe filming og påvirkning av dette.

Annen informasjon
Hotell anbefales det å være ute i særdeles god tid da det er stort påtrykk på overnatting i
Grenlands området under NM-Veka sommer2022.
Vanskelig å få til rabatert pris i NM-Veka
Hotell i Skien 6 min med bil.
Hotell i Porsgrunn 16 min med bil.
Olavsberget Camping 20 min med bil.
Vi har noen plasser til Telt og Campingvogn/Bobil og Team-telt ved banen.
Toaletter på banen med mulighet for en enkel vask.
Kiosk med varm og kald mat.
Du finner oss her:
Grenland Modellbilklubb
Voldsvegen 196
3739 Skien
post@gmbk.no

Skien 2 mai 2022

Sted, dato

Stevneleders underskrift
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Fylles ut av NMF:
Appelgebyr:

I henhold til sanksjonsreglementet, kr. 5000,-

Protest:

Frister ihht gjeldende regelverk. Protest gebyr 2000.- Ved
teknisk protest skal det i tillegg betales et depositum på kr
4000.- Depositum skal dekke eventuelle kostnader ved en
kontroll.

I henhold til forskriftene skal alle motorsportarrangement i regi
av klubb tilsluttet Norges Motorsportforbund være godkjent og
Arrangementsforsikring: forsikret. Følgende arrangement er godkjent i henhold til
gjeldende lovverk og arrangementet er forsikret i henhold til
reglene.
Denne konkurransen arrangeres i full overensstemmelse med
internasjonale konkurransereglement (SC), NMFs nasjonale
konkurransereglement (NKR), Spesialreglementet for gren,
NMFs øvrige reglement og disse tilleggsregler som er godkjent
av NMF. Tilleggsreglene, når de er godkjent, avløser det
tidligere arrangementsbrevet.

Godkjenning:

Oslo, 03.05.2022
Sted, dato

Underskrift NMF
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