Tilleggsregler Regionsløp CW Tirsdag 25.august 2020
Kongsberg Motorsenter NMK Kongsberg Gokart
1. løp i Klubbmesterskapet

Covid-19:

Se siste side. Viktig å følge dette!

Arrangør:

NMK Kongsberg Gokart

Løp:

Regionsløp, ihht NSR§750 pkt. 14. Første løp av tre i NMK Kongsbergs
Gokart Klubbmesterskap.
Førere fra NMK Kongsberg og debutanter prioriteres. Deretter
nærliggende klubber.

Lisens:

ARRE 26185

Bane:

1010m lang og 8 meter bred. Banen ligger ved E-134 ca 2km før Kongsberg
Sentrum fra Drammen, skiltet «Kongsberg Motorsenter»

Flaggvakter:

Ref §243 det vil bli benyttet lys, flagg om lys svikter. Ledsager/Anmelder må
påregne å være flaggvakt/rescue når egen sjåfør kjører.

Flagg:

Ihht § 270 pkt 1

Innsjekk:

Innsjekk i kiosk, ihht §711, fra klokken 1530-1630. Betaling kun med kort
eller Vipps. Viktig å ha papirer i orden, samt følge oppmerking.

Teknisk:

§715 Generelle Tekniske Bestemmelser pkt. 25
Teknisk kontroll blir foretatt umiddelbart etter innsjekk.

Støymåling:

Ihht §712, kan påregnes
Transponder skal være montert på gokarten fra og med treningen. Det vil
være mulig å leie transponder av klubben for 100,- MÅ gi beskjed om lån ved
påmelding. Depositum for alle som leier transponder.

Startavgift

500,- for alle klasser. Søskenmodrasjon, 50% på neste fører.

Påmelding:

pamelding@gokartkongsberg.com innen kl 24.00 – 20.august 2020
Oppgi: Navn, klasse, startnummer, klubb, førerlisens, vognlisens,
transponder, ledsager navn, ledsager klubb, ledsager lisens,
kontaktinformasjon.

Startnummer:

Kun gyldig med norske tildelte startnummer, karten skal ha tydelig
startnummer på alle fire sider.

Tidsskjema:

Førermøte klokken kl 16.30 og start kl 17.00 - Cadetti.

Tidkjøring:

I henhold til §750 pkt.3. Tidskjøring over 7 min.

Startoppstilling:

Iht. §750 pkt. 12 skal frontspoiler i alle klasser være demontert. Ellers iht. §
750 pkt.4 og § 715 pkt.25

Startmetode:

Iht. § 750 pkt. 4.1 Lyssignal blir brukt ved start av heatene. Opplyses på
førermøte. Ved heat slutt, hold gangfart på vei inn til teknisk, og bli sittende i
setet til beskjed blir gitt. Se §750.12

Oppslagtavle:

På tavle ved kiosk Resultater og juryavgjørelser blir offentliggjort fortløpende

Master ur:

Ved utslipp

Kiosk:

Kiosken på banen vil være åpen under arrangementet. Åpner kl 17.00.

Klasser:

Åpent for alle klasser. Cadetti, Mini og over 100cm3. Sammenslåing av
klasser vil bli gjennomført, dog ikke utover det som er beskrevet i §705 pkt 4.

Max 60 deltakere totalt. Max 20 pr klasse.
Løpsopplegg:

Det kjøres tidkjøring, 2 innledende heat og finale. Resultatet fra tidkjøring
bestemmer startposisjon i første heat. Resultatet fra første heat bestemmer
startposisjonen for andre heat. Startposisjonen i finalen bestemmes av
resultatene av de to innledende heatene.
Løpet kjøres medurs (CW)

Wet Race:

Iht.§750, pkt. 5

Start av motor:

Det er ikke tillatt å starte motorene på startplata, før det er gitt beskjed fra
starter/løpsledelse. Start av motor skal kun foregå på egen depotplass, max 5
sekunder. Brudd på denne regelen kan straffes med bøter, eventuelt
utelukkelse.

Cadetti Trening:

Det vil være mulig for Cadetti trening å kjøre mellom heatene. Påmelding som
deltaker og premiering til alle. Alle cadetti trening kjører gratis.

Premiering:

Premiering i hver klasse. Full premiering for Cadetti og Mini. Resterende 1/3
deltakerene.

Øvrig:

Det er ikke tillatt å bruke uregistrerte kjøretøy, elektriske kjøretøy, sykler og
sparkesykler i depot og startområdet fra innsjekk start til etter premieutdeling
er ferdig. Bruk av drone på området er ikke tillatt.

Det er kun banemannskap med tillatelse som har lov til å oppholde seg på
indre bane under arrangementet og etter løpet, dette av sikkerhet for deltakere
og funksjonærer som har ansvaret for rigging og rydding etter løpet.
Deltakere og ledsagere har ansvar for å rydde etter seg på området og ta
ansvar for at søppel blir kastet riktig.

Sportskomité:

Geir Rise

Kontaktperson:

Geir Rise, post@gokartkongsberg.com, 48 14 17 10

Stevnetelefon:

48 14 17 10

Løpsleder:
Jury:
Stevnesekretær:

Sander Strandbråten
Steinar Guttormsen
Jane Finnebråten

Teknisk Kontroll: Geir Bjørhovden
Racekontroll:
Kenneth Olsen
Ambulanse:
Granstad Rescue
Løpet teller i NMK Kongsbergs Klubbmesterskap som et av tre løp og er åpen for alle klasser.

NMK Kongsberg Gokart ønsker alle hjertelig velkommen

NB! Kun en ledsager pr fører pga COVID-19.
Husk avstand i mekkedepoet og ellers
rundt på omdrådet. Det er ikke lov med
publikum. Hold deg oppdatert på
føringene fra FHI.
Det er kun banefunksjonærer som har lov å
oppholde seg på indre bane under heat
og finaler.

