
                                    INNBYDELSE/                

                                   TILLEGGSREGLER 

                                          BIL X-SUPER   

                                    FINNSKOGBANEN  

                                         29. JULI 2017 

 

 

Arrangør:  NMK Solør 

   Postbox 99, 2271 Flisa, post@nmksolor.no, www.nmksolor.no 

   Tlf.: 900 18 626,  

Arrangørlisens: ARBC 17.02547 (Forsikring i.h.t. NBFs pålegg) 

Tid og sted:  Finnskogbanen, Åsnes Finnskog 29. juli 2017 

Løpets art:  Nasjonalt bilcrossløp med begrenset deltakelse. 

   Løpet arrangeres i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. 

Klasser:  BC-Åpen og BC-Junior 

   Max 24 deltakere i hver klasse + 6 reserver i hver klasse. 

  Arrangøren forbeholder seg retten til utvelgelse av deltakerne. 

Startkontingent: Kr. 700,- BC-Åpen, Kr. 350,- BC-Junior 

Sportskomité: Laila Tyskeberget, Geir Tyskeberget, Per Kristian Sollien, Tove Olsson  

og Tony Olsson.  

Løpsleder: Geir Tyskeberget 
Ass.Løpsleder: Per Kristian Sollien 
Løpssekretær: Tove Olsson 
Teknisk sjef: Tony Olsson 
Resultatservice: Heidi Hagen 
Speaker: Roger Bjørklund 
Førerkontakt: Laila Tyskeberget, Tlf 900 18 626 

Vi inviterer til Bil X-Super, som er et Bilcrossløp med 

begrenset deltakelse! 

MAX 24 deltakere i BC-Junior  

MAX 24 deltakere i BC-ÅPEN 

       + 6 Reserver pr. klasse. 



Depot/Miljøansvar: Per Kristian Sollien 
Medisinsk Ansvar: TBA 
Jury: Sverre Sørensen (leder), Oddleif Haldsrud og TBA 
Faktadommere: TBA 
 

(Oppdatert liste og eventuelt endring av hovedfunksjonærer vil bli bekjentgjort i Start- 

bekreftelsen eller senest på oppslagstavlen) 

 

PÅMELDING: 

Det er kun plass til 24 deltakere i hver klasse + 6 reserver i hver klasse. Arrangøren gjør fri 

utvelgelse. Tidligere meritter vil kunne påvirke utvelgelsen.  

Utvelgelsen av de 12 første i hver klasse gjøres 6. juli, utvelgelsen av de 12 siste 

gjøres 20. juli. Utvelgelsen av reservene gjøres 27.juli. 

Det lønner seg altså å være tidlig ute med påmelding!  

Påmelding gjøres her: https://goo.gl/forms/jUltQ0RqSnMDuTe42  

 

Avbud skal skje skriftlig på SMS 90018626 eller mail; post@nmksolor.no 

Snarest etter at man ser at man blir forhindret i å kjøre – slik at reserver kan tas inn. 

 

Lisenser: § 603 pkt.4 Det skal forevises gyldig førerlisens, (foresatt-lisens), 

vognlisens evt. reklamelisens og medlemskort fra klubb ved innsjekk. 

 

Teknisk kontroll: Alle biler møter til teknisk kontroll på anvist sted, med startnummer 

plassert på sideruter bak.(Startnummer utleveres ved innsjekk) 

Husk brannslukker med lisensnummer, samt presenning under 

løpsbilen. (§603 pkt 4.7) 

 

Løpsgjennomføring: Kjøres grunnleggende etter §603 pkt.6, men med spesielle 

tilpasninger. Det kjøres 3 innledende omganger a 6 biler pr. heat a 4 

runder. 

Alle omganger er forhåndstrukket av PC-program. 

Heatene fylles opp med reserver. (Dersom ingen reserve er klar 

innen 3 minutter, kjøres heatet med de som er møtt fram) 

Alle runder må fullføres for å få poeng. 

  

FINALER: De 12 beste fordeles inn i 2 Semifinaler i hver sin klasse 
De 3 beste fra hver semifinale går til Finale. 
 

RESERVER De reservene som får plass samler poeng på lik linje med de andre.  

De reservene som får kjørt først, får 1. prioritet til å være reserver i 

neste omgang i den rekkefølge de fikk kjøre. Slik at disse også har en 

fair mulighet til å få kvalifisert seg til semifinaler. 

Det kjøres egne ”Reserveheat” og ”Reservefinale” for de reserver som 

ikke kvalifiserer til å komme inn i semifinalene. 

 

Se eget beskrivende dokument. 

https://goo.gl/forms/jUltQ0RqSnMDuTe42
mailto:post@nmksolor.no


Tyvstart: Ved første gangs tyvstart, skal fører(e) som utløste den kjøre 

alternativspor 2 ganger. Neste tyvstart av samme fører medfører 

startnekt i gjeldende heat/finale. 

Anbud: Anbud iht. § 603  

De generelle regler gjelder. Bemerk at Juniorer som deltar i 

semifinaler/finaler/”reservefinale” vil være åpne for bud. 

Generelt: Generelle regler for Personlig utstyr, Støybegrensning, Dekk, Drivstoff 

etc. Samt generelle regler for Protester og Appeller. 

Antidoping kontroll: Vi minner om NBFs avtale med Antidoping Norge og i den 

forbindelse § 100 i NSR. Alle må medbringe legitimasjon ved en 

eventuell dopingkontroll.  

PREMIERING:  Det vil bli spennende gavepremier. Premier til alle finalistene (12 beste i hver 
klasse) samt ”Reservefinalen” 

 
              

   
PRELIMINÆRT TIDSKJEMA 

LØRDAG 29. juli 2017 

08:00   Depoet åpner 

08:00 - 11:00 Innsjekk og Teknisk åpent 

11:00   FØRERMØTE 

12:00   Trening 2 x 2 runder pr. fører 

13:00   Kvalifisering x 3 omganger a 4 runder      

14:30   Reserveheat x 4 runder 

15:00   Semifinaler x 4 runder . 

15:30   Reserveheat x 4 runder    

16:00 Finaler x 6 runder 

16:30 Reservefinale x 6 runder 

17:00 PREMIEUTDELING             

 

NMK Solør ønsker vel møtt til et 

utradisjonelt Bilcrossløp på 

Finnskogbanen! 

   

    


