Tilleggsregler
Fylles ut elektronisk.
Tilleggsregler skal sendes inn til NMF for godkjenning snarest mulig etter at man har søkt om konkurransen. I
henhold til NKR skal de være godkjent og publisert senest 10 dager før konkurransen. Juryleder og eventuelt
jurymedlem oppnevnt av NMF kan utelates dersom disse navnene ikke er kjent. Det er NMFs ansvar å oppnevne
disse rollene. For alle andre konkurranser enn NM er det kun påkrevd med juryleder.
Tilleggsreglene sendes til Norges Motorsportforbund, nmf@nmfsport.no.

KONKURRANSEDATA
Konkurransenavn

NorgesCup
1:8 IC Track

Gren.

Elektro Onroad

Konkurransestatus

NorgesCup

Konkurransedato

12.06.2022

Konkurransested

Volbu

Arrangørklubb

Valdres Modellbilkubb

Kontaktperson

Åsmund
Hertzenberg

E-post:

asmund.hertzenberg@
gmail.com

Stevneleder:

Trygve Bull Freng

Idrettsnummer:

M180758TRY04

Juryleder:

Espen Myhre

Idrettsnummer:

M210977ESP01

Førerrepresentant1:

TBA

Idrettsnummer:

Førerrepresentant2:

TBA

Idrettsnummer:

Tekn. kontrollant:

TBA

Idrettsnummer:

FUNKSJONÆRER

KLASSER
Klasse(r):

Påmeldingsavgift:

Etteranmedlingsgebyr:

1:10 Touring Modified

600,- inkl. ett sett
dekk

0,-

1:10 Touring Stock

600,- inkl. ett sett
dekk

0,-
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PÅMELDING
Påmelding åpner:

28.05.2022 eller straks etter godkjent TR.

Etteranmelding gjelder fra:

08.06.2022

Påmelding stenger:

07.06.2022 kl. 24.00

Tidsplan
-

Depot tilgjengelig 24/7
Innsjekk senest kl. 09.15
Teknisk kontroll etter hvert heat
Førermøte 09.35
Jurymøte etter førermøte før første heat, etter kval., etter finaler.
Første start kl. 10.00. Preliminært tidsskjema annonseres straks ved utløp av
påmeldingsfrist.
Premieutdeling straks etter utløp av protestfrist etter finalen.

Særskilte regler for arrangement
Gjesteklasser det inviteres til:
M-chassis, ihht. Minicupen Reglement. Startavgift 200,Touring Rektutt, 190mm chassi, 21,5 turn blinky. Startavgift 200,Touring FWD, 17,5 turn blinky. Karrosseri FWD, Minste vekt 1250g. Startavgift 200,Halv startavgift for juniorer.

Annen informasjon
Gode muligheter for parkering av bil, campingbil/vogn. Strøm, vann, kiosk, kompressor og
muligheter for dekkdreiing. Alle deltakere må ha personlig transponder.
Adresse: Humlisbakkadn 110, 2940 Heggenes

Lørenskog, 07.06.2022
Sted, dato

Sign.; Trygve Bull Freng
Stevneleders underskrift

ami-05

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, 09.06.2022
Sted, dato

Underskrift NMF

ami-05

