
 

TILLEGGSREGLER 
Vi har gleden av å invitere  

BILCROSS / RCN  
TIL ”BAKKELØP”  

Inviterer 
Bilcross jr. og crosskart 

Til bilcrossløp etter bakkeløpsprinsippet 
 

HARSTAD TRAVPARK 
LANGMOAN            

                 LØRDAG  24SEP 

 

Arrangør : NAF MOTORSPORT HARSTAD 
Adresse : Co. Kjell berg Johnsen vika 9402 Harstad 

 
Løpets art er en del 
av 

: 

  
 

  Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det 
Nasjonale sportsreglementet (NSR) og disse tilleggsregler. 
 

Arr.lis. nr : ARHA 11.02916 – ARBC 11.02412 – ARCK 11.07605 
 

Forsikring : I henhold til NBF’s pålegg 
   
Tid og sted : HARSTAD TRAVPARK 24SEPTEMBER KL.10:00 

 
Tlf. stevndagen : 91101040   ( Kjell B Johnsen ) 

 
Klasser : RCN klasse over og under 2400 ccm. ck 85 og 125 ccm, ck 250 

650 ccm. Bc junior, damer og åpen. 
og 

 
Deltagere/ Lisens : Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 3. For RCN gjelder NSR § 52. 

 
Banen : (Banedekke100 % grus lengde Ca 960M +++og bredde 20M 

 
Sportskomitee : MONA JOHANSEN 



 : MARIUS LIND 
 : OSVALD LUDVIKSEN 

 
E-post : NAF_MOTORSPORT_HARSTAD@YAHOO.NO 

 
 
 
 
 

  

   
   

JuryLeder : IDAR JØRGENSEN 
 

Jury : KJELL BERG JOHNSEN 

 : JOHN EDVIN ANDERSEN 
 

Løpsleder : TROND STRØMSTAD 
 

Ass. Løpsleder. : KURT ØRJAN PETTERSEN 
 

Sekretær 

: 

DANIEL DUNVOLD 
JORUN RINALDO 
 

Teknisk kontrollant 

 

PER WESTGÅRD    
 
 

Faktadommer start 
: 

OPPLYSES PÅ FØRERMØTE 
 

Faktadommer mål : OPPLYSES PÅ FØRERMØTE 
   
Baneobservatør/er : OPPLYSES PÅ FØRERMØTE 

 
Depotsjef : PER JAN PEDERSEN 

CAMPING KR 100 
 

Medisinsk ansv. : UNN HARSTAD 
   
   
Påmelding : E-post: NAF_MOTORSPORT_HARSTAD@YAHOO.NO 

 
  INNEN 19SEPTEMBER KL.24.00 
  Påmelding ihht til NSR § 34-44 

Grunnet tids-skjema settes det tak på 60 førere!  
Antall kjørte cup løp går forran! 
 PÅMELDINGER ETTER KL24.00 19SEPTEMBER 
KOMMER IKKE MED!!!!!!! 

Avbud : Avbud skal skje snarest, først på telefon 91101040 men må bekreftes skriftlig 
ihht NSR § 34 og NSR § 61.  
E-post: NAF_MOTORSPORT_HARSTAD@YAHOO.NO 
 

Startkontingent : BC- åpen: 550 nkr. BC- damer: 550 nkr. CK-250/650: 550 nkr.  
BC- junior: 275 nkr. CK- junior: 275 nkr. RCN: 600 nkr.  
Delt bil: Åpen/dame 800 nkr. Junior/dame eller åpen 650 nkr. 
Alle påmeldte er deltakere i Artic cup, og må i tillegg betale følgende avgift til 
cupen: BC + 100.- nkr, CK/RCN + 500.- nkr, . 
RCN betaler også en engangsavgift for ”nr. plate” på 200.- nkr. 
 

Innsjekk : FREDAG 1800-2100 
LØRDAG 0800-0845 

Tekn. kontroll : FREDAG 1800-2100 



LØRDAG 0800-0900 
Førermøte 
 
Miljø ansvarlig      
 
    

: LØRDAG 0915 
 
Per Jan Pedersen 
 
NB ! UTØVERE! 
• Tett presenning, unisorbmatte eller tilsvarende SKAL alltid 
anvendes under konkurransebil ved service på bilen og i depoet. 
Dekket skal være så stort at det også dekker større spill, altså større 
enn selve konkurransebilen. Spill på dekket får ikke skylles / 
tømmes på andre steder enn anvist plass av arrangøren. 
• Ha tilgjengelig oppsamlingsmulighet for væsker tilstrekkelig stort 
for de væskemengder som finnes på bilen. 
• Vask av bil får kun foregå på anviste plasser. 
• Ved uhell / forurensing skal arrangør umiddelbart informeres. 
 

Løpsavvikling : Organisasjon og resultater  
  a) Det kjøres to innledende omganger klassevis i nummerrekkefølge med 

laveste klasse først. Den beste omgangstiden er avgjørende for 
avansement til finalen. De 6 beste i hver klasse går videre til finalen som 
består av to finaleomganger, hvor beste resultat av disse er avgjørende for 
resultatlisten.  

  b) Startrekkefølgen i andre innledende omgang og finaleomgangene 
avgjøres slik at den fører med best tid kjører sist i sin klasse. Laveste 
klasse kjører først.  

  c) Er det to eller flere førere med lik tid etter innledende omganger skal 
begge/alle kjøre finaleomgangene.  

  d) Er det to eller flere deltakere som etter finalene har samme beste tid, er 
nest beste finaletid avgjørende for rekkefølgen. Er det fortsatt likt er beste 
tid fra innledende omgang er avgjørende.  

Startmetode 
 

: Stående start med lyssignal. Ved eventuelt strømbrudd benyttes norsk vimpel. 

Tyvstart 
 

: Ihht NSR § 603 pkt. 5.2 

Parc Fermé 
 

: blir opplyst på førermøte, se NSR kapitel 2 § 18) 

   
   
Adgang 
 

 Hver deltager får 2 depotbilletter ved innsjekk 
 

Personlig utrustning:     
  : Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll 

 

Støybegrensning 
 

: Se NSR § 307 pkt. B 

Dekk : Kun ”fin” mønstret dekk er tillatt under løp på Harstad Travpark! 
EKS.  
     MAXSPORT:  RB5       YOKOHAMA : 036   AVON: AC811 
      

Drivstoff : Vanlig handelsvare.(definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9) 
 

Resultatliste og 
jurymeldinger 

: 

Slås opp på den offisielle tavla, etter hver omgang. Eventuelle juryavgjørelser 
blir slått opp på samme tavle. 
 

Reklamerett : Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene ihht NSR § 
301 pkt. 3. Frikjøp er kr. 1000 
 

Protester : I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,- 



  Depositum teknisk protest NOK 3.000,- 
 

Appeller : I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,- 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
TIDSKJEMA 
Lørdag:  
              Innsjekk kl.             08.00-08.45 

                Teknisk kontroll kl.08.00-09.00 
                Førermøte kl.          09.15 
                Start 1. omgang      10.00 
                Start 2. omgang      12.15 
                Start Finaler            15.00 
  .            Premieutdeling        20.00 

 

  
 
 
Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge 
og i den forbindelse Kap. 13 i NSR  
Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell dopingkontroll. 
Førere blir varslet om eventuell kontroll på førermøtet. Ved 2, eller flere dagers løp blir kontroll 
varslet på offisiell oppslagstavle senest 1 time før første start dersom det ikke er førermøte den 
løpsdagen kontrollen skal foretas. Det er førers plikt å holde seg underrettet om en eventuell 
kontroll. 
 

   
   
  

 
 

Naf Motorsport Harstad ønsker velkommen 
til BC/RCN/CK  på Harstad Travpark, 
Langmoan 

   
 
 
 

   

 
 

 


