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Tilleggsregler 2022 

 
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 Norgesmesterskap 
Snowcross 2022
  

Gren. Snowcross 

Konkurransestatus Norgesmesterskap Konkurransedato 3.April 2022 

Konkurransested Karasjok Grusbane Arrangørklubb Karasjok MK 

Kontaktperson Runar Samuelsen E-post: post@karasjokmk.no 

 

FUNKSJONÆRER 

Juryleder: 
Karl Ivar 
Kristensen 

Idrettsnummer:       

Jurymedlem (NMF): Morten Nilsen Idrettsnummer:       

Jurymedlem (klubb): Hilde Sarilla Idrettsnummer:       

Stevneleder: 

Dan Vidar 
Rasmus 
Ass: Runar 
Samuelsen og 
May Helen 
Amundsen 

Idrettsnummer:       

Tekn. kontrollant: Ole Sarilla Idrettsnummer:       

Stevnelege / 
sanitetsansvarlig: 

Lisa Kajsa Vesterheim Skoglund/Karasjok 
Ambulanse Jan Persen 

Medisinske koder A- 3 P-4 U-3 og U-5 

 
 

KLASSER  

Klasse(r): Startavgift: Etteranmedlingsgebyr: 
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PÅMELDING 

Påmelding åpner: 24.04.2022 

Etteranmelding gjelder fra: 01.04.2022 

Påmelding stenger: 03.04.2022 

Avbudsfrist Kl 08.00 på løpsdagen. 

 

Tidsplan 

Fylles inn her eller legges som eget vedlegg. En tidsplan skal/bør inneholde:  
- Depot åpner   kl 17.00 02.April 2022 
- Innsjekk kl 08.00-09.30  
- Teknisk kontroll kl 08.00-09.30  
- Førermøte 10.00  
- Jurymøte 09.40  
- Første start / heatskjema 12.00  
- Premieutdeling 16.30  

 

Særskilte regler for arrangement 

For eksempel spesifikke regler som ikke er nevnt i spesialreglementet / kriterier for begrenset 
deltakelse / minstekrav til deltakelse før avlysning / pålegg / depotforhold / reservedato for 
konkurranse osv.  

- Vi forholder oss til gjeldende Covid-19 reglene.  
-  Fri parkering med snødekke/Asfaltdekke i depot.  

 
 

Annen informasjon 

For eksempel vegbeskrivelse (eventuelle koordinater) / forslag til overnattingsteder / annen 
nyttig informasjon osv.  

Stadioncross 500 kr 10 kr 

Rekrutt 11-14år 
(Mulig splittes, 11-12år 
og 13-14år) 

400 Kr  
10 Kr 

Mini/Mikrostock 100 Kr  10 Kr 
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- Veibeskrivelse: På grusbanen, midt i Karasjok Sentrum 
- Forslag til overnattingsteder: Scandic Karasjok, Karasjok Camping, 

SamiCityHotel.com 
- Vi forholder oss til gjeldende Covid-19 reglene. 
- Avbestillingstelefon og mail 95033064 epost. post@karasjokmk.no 

 
 
 
 
 

   

Sted, dato  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. 

Arrangementsforsikring:  

I henhold til forskriftene skal alle motorsportarrangement i regi 
av klubb tilsluttet Norges Motorsportforbund være godkjent og 
forsikret. Følgende arrangement er godkjent i henhold til 
gjeldende lovverk og arrangementet er forsikret i henhold til 
reglene. 

Godkjenning: 

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. 
 
2.5.6.2 Oppstilling første kvalifisering 
Oppsett til første kvalifisering skjer med bakgrunn i 
sluttresultat fra den forrige individuelle konkurransen. 
Alle med poeng fra NM Individuelt, seedes etter resultat og 
settes direkte inn i heatene. Resten av deltakerne trekkes. 
  
2.5.6 NM Stadioncross 
2.5.6.1 Gjennomføring Norgesmesterskapet i SNX 
Stadioncross gjennomføres i henhold til § 2.4. 
STADIONCROSS 
  
2.4STADIONCROSS 
2.4.1 Generelt Stevnet gjennomføres på et stadion iht §2.6.5. 
2.4.2 Avvikling 
Det skal kjøres innledende runder med finaleheat. 
Innledende heat: maksimalt 6 runder. Finaleheat: maksimalt 
10 runder Maksimalt antall deltagere i finalen er 10 stk. 
Er det for liten deltakelse i en klasse til å kjøre innledende 
runder og finaler, skal det kjøres 3 likeverdige heat. 
Heatavviklingen skal foregå etter den internasjonale nøkkel 
for stadion/motocross, og tilpasses etter antall deltakere. 
Stevnene avvikles også i henhold til de øvrige regler for 
snøscootercross. 
 

 
 

   

Sted, dato  Underskrift NMF 

 

Drammen 24.03.2022


