 Klasse
 Bilmerke
 Lisensnummer dersom dette innehas
NB! Husk underskrift av bilens eier ved lånt bil!

Innbydelse og tilleggsregler til Tvedestrand autoslalåm 2021
1.

2.
3.

NMK Tvedestrand har den glede å innby til autoslalåm 25.september 2021.
Løpet kjøres etter NSR § 850 og 851, reglement for autoslalåm, og disse
tilleggsregler. Det informeres om at challengløp benytter banen før og etter
autoslalom, omtalt i tidsplan.

Dommere/jury: Leder Øystein Haugenes, medlem Ronny A.Sundsdal og Axel
Dalen. Ved behov for dømming fjernes dommer fra klasse det skal dømmes i og
øvrige dommere avgjør. Juryavgjørelser publiseres i sekretariat hvor offisiell
oppslagstavle står.
Løpsleder:

Andreas Jahren, mobil 91565227

5.

Teknisk kontrollant:

Sverre Vestøl og Daniel Jensen

6.

Sportskomite, adresse og telefon:
NMK Tvedestrand c/o Andreas Jahren, Brunåsbakken 48, 4900 Tvedestrand,
tlf. løpsdagen: 91565227.

7.

Tid og sted for løpet:
Lør 25.09.2021, Grenstølveien 68, 4900 Tvedestrand, industriområde
Ertec/Suntec.

9.

Organisering: Løpet kjøres på asfalt, lengde er ikke fullstendig klarlagt, men
forventes å være ca. 800-1000 m. Det kjøres tre omganger
der de to beste er tellende. Det tillegges 2 sekunder for hver
berøring av kjegler. Stryk ved feilkjøring. Begrenset deltagelse
til 40 biler.
Klasser:

Klasse 1: Standardbiler.
Klasse 2: Modifiserte standardbiler, GT biler m.m.
Klasse 3: Nybegynnere
Klasse 4: Veteran
Klasse 5: Junior- /ledsager (Ungdommer som øvelseskjører)
Elbiler følger vanlige regler og plasseres i klasse etter dette

Dersom det er for få deltakere i enkelte klasser, kan klassen slås sammen
med annen klasse.
Alle deltagende biler må ha egenvekt (uten fører) på over 600kg.
10.

Teknisk og innsjekk:
Teknisk kontroll og innsjekk kl. 0830 til kl.10.15. Se også pkt
11. NB! Bilene besiktiges utenfor sekretariat av teknisk
kontrollant etter godkjent innsjekk. Bilene skal være i godkjent
stand. Dette gjelder også ombygging / trimming.
Bilene skal være registrerte – prøveskilt er ikke tillatt.

13.

Førermøte:

Konkurransen arrangeres i samsvar med NSR og ISR.

4.

8.

12.

Start rekkefølge:

Klasse 1,2,3,4,5

Påmelding: Inntil kl. 10.15 løpsdagen
Påmelding via mail til a.jahren@gmail.com eller mellom kl. 0830 og 10.15 på
stedet løpsdagen. Betaling til bankkonto 2907.24.26574, vipps NMK Tvedestrand
vippsnr 519890 eller kontant på løpsdagen ved innsjekk. Kvittering fremvises ved
innsjekk for forhåndsbetalte.

14.
Start:
Start Kl. 11.15. Det kjøres to omganger, så en times pause før
siste omgang. Ved forsinkelser/problemer med gjennomføringen vil pause kuttes ned i
tid. Det forventes å avholde premieutdeling innen 17.00.
15.

Kr. 500,- klasse 1, 2, 4
Kr 400,- klasse 3 og 5
Kr 150,- engangslisens.
(https://www.bilsportlisens.no/produktkategori/konkurranse/ )
Publikum og parkering gratis.
Ved påmelding oppgis:
 Navn

Premiering:
- 1.,2. og 3.plass i hver klasse premieres.
Premieutdeling umiddelbart etter protestfristens utløp.

16.
Resultatliste: Umiddelbart etter siste bil i mål. Publiseres i sekretariat
ajourføres, publiseres på nettsiden: www.autoslalom.no i etterkant av løpet.
17.

Depot:

Følg anvisninger. All kjøring skal skje ved gangfart.
Dekkvarming er ikke tillatt. Alle oppfordres til å rydde i depot
og ellers der vi ferdes før man forlater banen.

18.
Protestfrist:
15 min. etter resultatliste er hengt opp på offisiell
oppslagstavle, vedlagt gebyr på kr.2000,-, teknisk protest 5000,-.
i henhold til generelle bestemmelser art 13 og 15.
19.

Alle førerlisenser utstedt av NBF er gyldige, engangslisens
koster kr.150- og kan løses ved påmelding. Lisensen kjøpes
her: https://www.bilsportlisens.no/produktkategori/konkurranse/

20.

Tidtaking:

21.

Løpssekretær: Andreas Jahren, m.fl.

Lisenser:

22.
Reklame:
reklame kr 1000,-.

Elektronisk med 1/100 sekunds nøyaktighet. Ved brudd vil
manuell tidtaking benyttes.

Arrangøren forbeholder seg rett til reklame på bilene. Frikjøp

23.

Startnummer: Startnummer plasseres etter arrangørens anvisning.
Startnummer skal fjernes fra bilen før man forlater banen.

24.

Skisse:

11.

Startkontingent:

Kl. 10.30 i start/målområde.

Baneskisse vil bli oppslått ved start senest 45 min. før start.

25.
Fasiliteter:
Det vil IKKE bli salg av mat eller drikke, deltagere oppfordres
derfor til å ha med dette for hele dagen for å slippe mest mulig unødig trafikk i depot.
Kort avstand til butikker i Tvedestrand sentrum. Ved sekretariat vil WC være
tilgjengelig.
26.

Forsikring/ansvar: Viser til § 850 pkt.4 i NSR, reglement for autoslalåm.
”Deltakelse i en konkurranse skjer på den deltakendes egen risiko og
ansvar.” Hver enkelt bør sjekke med eget forsikringsselskap.

27. Tidsplan

08:30 – 10:15
10:00 – 11:00
10:30 – 10:45
11:15 – 12:45
12:30 – 14:30
12:45 – 14:15
14:15 – 15:00
15:00 – 16:30
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00

Påmelding/ Registrering/ Teknisk
Challenge ferdighet 1 omgang (Ertec)
Førermøte (Utenfor sekretariat)
1 omgang Autoslalom
Challenge ferdighet 2 omgang (Shell)
2 omgang Autoslalom
Pause (oppvisning drifting)
3 omgang Autoslalom
Premieutdeling
Challenge ferdighet 4 omgang (Ertec)

