
 TILLEGGSREGLER 
Vi har gleden av å invitere deg til Klubbløp i 

BILCROSS/RC på Momarken bilbane 1 oktober 2022 

  
 

Arrangør KNA Indre Ytre Østfold 

Løpets art Klubbløp  

 Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet 

(ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) og disse tilleggsregler. 

Arr.lis.nr 60114 

Forsikring Deltagere er forsikret ovenfor 3.part via forsikring tegnet av NBF. 

Maksimum dekning ovenfor 3.part er ubegrenset. Maksimum dekning 

arrangøransvar er NOK 10 000 000. 

Tid og sted 1  oktober 2022, Momarken Bilbane 

Tlf. stevnedagen 97563292 

Klasser Rallycross, BC senior, BC junior, BC damer, JR trening, Old boys, 

Crosskart, rallytrening 

Deltagere/ Lisens Lisenser ihht Generelle bestemmelser pkt. 9. Deltagere i BC skal ha 

lisens ihht NSR § 603 pkt.4. For RC gjelder NSR § 600 pkt. 3. Junior 

førere under 18 år må ha med ledsager med ledsagerlisens. Kun 

medlemmer med gyldig medlemskort i arrangørklubben og denne angitt 

på lisensen, kan delta. 15 åringer med HAJT kan delta i juniorklassen. 

Kun medlemmer som ikke har løst lisens i år, kan kjøre på 

engangslisens. 

Banen Banens lengde er 835 m, bredde 14-18m., startlangside 200 m. 

Banedekket er 50% asfalt og 50% grus. 

Sports komité Anders Krogstad, Frode Krogstad, Thomas Strand, Tom Wiktorin, Truls 

Solberg, Freddy Høgås, Even Frøshaug, Svein Roger Anderden 

 

Epost momarkenbilbane@gmail.com 

Juryleder Lars Erik Skogen 

Jurymedlemmer Sara Helen Larsen 

Jurymedlemmer TBA 

Løpsleder Kjell Arild Kletthagen 

Resultatservice Frances Lingjærde 

Løpssekretær Chatrine Krogstad, TLF 98103775 

Teknisk kontrollant Stian Solbakken 

Fakta dommer start Harald Forsberg 

Fakta dommer mål TBA 

Fakta dommer alt. Spor                     TBA 

Baneobservatør/er TBA 

Depotansvarlig Even Frøshaug 



Miljøansvarlig Ola Frøshaug 

Medisinsk ansv. Mysen røde kors 

Påmelding https://app.aagedahl.no/wrm/ext/paamelding/?ID=1714 

 Påmelding ihht til Generelle bestemmelser pkt. 3.8 

Påmeldingen stenger Mandag 26 september kl 23.59 

Avbud Avbud skal skje snarest, først på telefon: 98103775, men må bekreftes 

skriftlig ihht Generelle bestemmelser pkt. 3.8.2 og pkt 9.13. 

E-post: momarkenbilbane@gmail.com 

Startavgift RC, BC Senior, damer, Old Boys, crosskart, rallytrening kr 800.  

BC junior, junior trening, crosskart jr kr 400. 

Kontonummer for påmelding: 1140.20.58783 

Innsjekk Fredag 30.september kl: 17.00-21.00      

Lørdag 1.oktober kl: 7.00 – 8.00 KUN ETTER AVTALE MED 

LØPSSEKRETÆR 

Tekn. Kontroll Fredag 30.september kl: 17.00-21      

Lørdag 1.oktober kl: 7.00 – 8.00 KUN ETTER AVTALE MED 

LØPSSEKRETÆR 

Førermøte Det blir ved/i Idun 8.30 

 

Løpsavvikling 3 omganger av 3,5 runder + finaler. Det kjøres 5,5 runder i finalen. BC 

og RC kjører ihht § 607 punkt 6 og 7 i de innledende rundene. Finalen 

kjører RC ihht NM reglementet punkt 6.2 a. 

Innledende omganger kjøres blandet, finaler kjøres klubbvis.   

Alternativspor skal kjøres. 

Det kjøres med inntil 6 biler i heatet i alle BC klassene og inntil 5 biler i 

RC i innledende omganger. 

Startposisjoner i innledende omganger blir trukket på data før 

framkjøring til start. Ved poenglikhet, avgjøres rekkefølgen gjennom 

antall heatseiere, andreplasser osv. Ved fortsatt likhet er resultatet 

oppnådd i siste omgang avgjørende. Deretter nest siste omgang osv. Ved 

fortsatt likhet, foretas loddtrekning. Trekningen foretas av arrangør og de 

involverte førere. Den med flest poeng har førstevalg av startposisjon 

osv. Nummer en og to i hver finale rykker opp til neste finale og får 

tildelt de startspor som er ledig.  

 

Alle kjører finale 

  

Deltager som ruller kan IKKE fortsette kjøring, men må oppsøke 

medisinskansvarlig umiddelbart! Juniorer må ha med ledsager. 

Superfinale  § 603 pkt 13 

 Det vil bli arrangert en Superfinale, med budfritak, med de to beste fra 

hver klubbs A-finale for å kåre en «Indre Østfold Motorsport Mester». 

Finalen blir kun gjennomført så sant alle førere er enige i dette.  

Det vil være premieutdeling for denne finalen i Idun etter løpet. 

Startmetode Stående start med lyssignal. Klarsignal gis fra starter og til hver enkelt 

fører. Dersom fører ikke er klar må dette signaliseres tydelig til starter. 5 



sekunder-/ «Ready to race» -skilt vises, grønt lys tennes og starten går. 

Ved eventuelt strømbrudd benyttes norsk vimpel. 

Tyvstart Ved tyvstart tillates omstart. Første gang tyvstart er det x2 joker og hele 

feltet får advarsel. Neste som tyvstarter blir disket fra omgangen. 

 Dette gjelder både innledende omganger og finaler.         

    Se for øvrig NSR § 603 pkt 6.2.2. 

Rødflagg Ihht § 270 punkt 1.1.1. Ved rød flagg av et heat/finale skal alle biler 

tilbake til start og heatet/finalen kjøres på nytt omgående. Den/de som 

forårsaket rød flagget får IKKE stille til omstart.  

Poengfordeling 1.pl = 10 p, 2.pl = 7 p, 3.pl = 5 p, 4.pl = 3, 5.pl = 2 p, 6.pl = 1p. 

 Innledende omganger vil bli kjørt sammen med andre klubber. 

Finaler klubbvis 

  

Parc Fermé På anvist plass. Opplyses på førermøtet lørdag. Åpnes ikke før alt er 

ryddet. Alle startende skal være med på dette. 
Premiering A-finalister, Alle juniorer. 

 Premiering gjøres av hver enkelt klubb. 

Anbud Med henvisning til § 603 pkt. 13 er det ikke bud på bilene på dette løpet. 

Adgang Gratis inngang. 

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

Brannslukker skal ikke tas med på teknisk kontroll, men settes godt 

synlig på depotplass og merkes med lisensnummer. 

Støybegrensning Se NSR § 307 pkt. B 

Dekk Ihht. NSR § 313 pkt. 2.1og 603 pkt. 4.8 

Drivstoff Vanlig handelsvare.(definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9) Ihht. NSR § 

307 – Q 

Miljø Ihht NSR § 603 pkt 4.7 

Resultatliste og 

jurymeldinger Digitalt på sportity. Passord momarken22 

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 13. Protestgebyr NOK 1.000,- 

 Depositum teknisk protest NOK 3.000,- 

Appeller I henhold til NSR kapittel 15. Appellgebyr NOK 5.000,- 

Tidsskjema Fredag:      Innsjekk: kl 17.00-20.30        Teknisk: kl 17.00-21.00  

 

Lørdag:      Første start: kl 9.00 

 

 

Hengere parkeres i nedre depot! 
 

 

Arrangøren forbeholder seg retten til endring av dette tidsskjema. 

Depot Det er ikke mulighet for strøm denne helgen. 



 

 

 


