NMK Modum & Sigdal
www.vikersundbakken.no

STARTBEKREFTELSE
1. og 2. NM runde i Bakkeløp
1. og 2. NC runde i Norges-cup
Vikersundbakken
1 og 2 Mai 2015

Arrangør:

NMK Modum og Sigdal, postboks 9, 3350 Prestfoss
www.vikersundbakken.no

Løpstype:

Løpet er et nasjonalt bakkeløp som inngår i NM og NC 2015.
Det er åpent for førere som innehar gyldig lisens for hastighet, eller
førerlisens for rally. Løpet er nasjonalt anmeldt, og arrangeres iht.
ISR/NSR, tidligere utgitte tilleggsregler samt denne startbekreftelsen.
Løpet inngår også i NMK mesterskap for shortcar (begge dager), samt
2. mai for NMK mesterskap i bakkeløp for rally og NMK mesterskap i
bakkeløp for rallycross. Det kåres en vinner i hver av de to klassene for
rallycross og rally.

Banen:

Banetraseen er ca. 1250 m lang, Underlag Grus/ asfalt

Tid og sted:

1. og 2. Mai 2015 i Vikersund hoppsenter

Arrangørlisens:

ARBA 15.04545 / ARSH 15.04333

Hovedfunksjonærer:
LØPSLEDER
: Inge Tangen
ASS. LØPSLEDER
: Marius Holter Grøvdal
LØPSSEKRETÆR
: Mariann Øen
DEPOTSJEF
: Christoffer Reistad
BANE/SIKKERHET
: Arne Håre
LØYPE SJEF
: Sverre Fjulsrud
FØRERKONTAKT
: Svein Jacobsen
TEKNISK SJEF
: Nils Erik Fagerhein
PRESSESJEF
: Anne Berit Reinsborg
STARTER
: Ove Persson
FUNKSJONÆRSJEF : Ole Ivar Ravnås
ARENASJEF
: Steinar Bøhn
MILJØANSVARLIG
: Christoffer Reistad
JURYLEDER
: Morten Sørli
JURY
: Bård Kjetil Skalstad
JURY
: Trond Narmo
JURYSEKRETÆR
: Grethe Ruenes
Telefon løpsdagen:

: Løpsleder:
: Løpssekretær:

951 48 351
967 96 707
975 55 094
971 25 127
913 96 282
489 94 856
908 66 963
928 65 480
913 51 708
915 74 728
928 70 901
975 94 684
971 25 127
922 93 332
911 62 827
950 49 149
932 48 841
951 48 351
975 55 094

Løpsavvikling:
I henhold til NM reglementet pkt. 6.
NB! NM kl.5 – bakke, vil kjøre med startnummer 500 serien (ikke de nummer som er tildelt i
rallycross). Startnummer blir tildelt med utgangspunkt i NM lista fra 2014.

Administrativ innsjekk:
Administrativ innsjekk må være gjort før teknisk kontroll. Innsjekk finner sted i sekretariatet i
Skiflyvningskroa.
Følgende vil bli sjekket på administrative kontroll:

Førerlisens

Anmelderlisens (dersom det er annen anmelder enn fører)

Klubbmedlemskap

Vognlisens

Førerkort
Lisenser skal være i henhold til NSR.

Teknisk kontroll:
Alle biler som skal delta i løpet må til teknisk kontroll.
NB!! bil som skal kjøre treningsrunde MÅ ha vært gjennom teknisk kontroll først.
Startnummer må være påført bilen før teknisk kontroll (startnummer fås ved innsjekk)
Teknisk kontroll finner sted ved anvist plass i nedre depot.
De som eventuelt bare skal kjøre dag 2 avtaler teknisk kontroll direkte med teknisk sjef.
Løpsavvikling:
I henhold til NM reglementet pkt. 6.
Frivillig trening torsdag 30.04:
Grunnet høy deltagelse er det satt begrensning til maks 1 runde pr. deltager.
Treningstider deles inn som følger:
Shortcar Kl. 18:00 - 18.20
Resterende klasser 18:20 - 21:00
Trening avsluttes Kl. 21:00 uavhengig om alle har kjørt eller står i kø for å kjøre!
Det oppfordres til ankomst depot innen kl. 17.00. Ankomst etter kl. 17.00 vil inn-slipp til
depot skje puljevis, her må venting påregnes da traseen er opptatt med trening. Deltagere
som ankommer etter kl. 17.00 kan ikke påregne trening, men vi prøver å få det til så langt
det lar seg gjøre.

Start:
Deltagere skal stå klar 5 min før egen start tid i start «sonen» (merket plass før start). Førere
som ikke er klare i henhold til dette vil kunne bli gitt start nekt for omgangen.
Første bil for hver omgang vil bli ropt opp 10 min før start.
Deltagere (kl. 6 og kl. 7) som står i øvre depot, blir sendt klassevis ned til start.
Deltagere er selv ansvarlig for å passe sin egen start tid.
Deltager skal starte innen 10 sek etter starter har gitt flagget.
Med ca. 160 startende oppfordres alle til å være med å gjøre arrangementet så smidig som
mulig, slik at vi får til et best mulig arrangement for alle 
Depot:
Løpsbil og trekkvogn plasseres i depotet på anvist plass.
Alle deltakere får tilmålt plass på maks 12x8,5 meter (løpsbil + servicebil). Er det noen som
kan samarbeide og dele telt er det flott!
Depotplass utover dette kan avtales mot en tilleggsavgift på kr 100,- pr. kvadratmeter
Alle deltagere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller tilsvarende beskyttelse
under bilen på minimum 4x5 m.
Pga. antall deltagere må vi benytte 2 depoter. Øvre depot skal benyttes av kl. 6 (Shortcar) +
kl. 7 (Rallycross nasjonal inntil 1600 ccm). Dersom en deltager i en av disse klassene skal dele
buss / servicebil med deltager i annen klasse, vil disse bli plassert i nedre depot.
Det henvises til egen miljøhåndbok som deles ut ved innsjekk. Kontroll vil bli foretatt. Brudd
kan straffes med start-nekt.
De servicebiler som skal ut igjen av depot torsdag og fredag kveld MÅ merkes, ellers vil
disse ikke komme inn igjen neste morgen. Merking fås utlevert i sekretariatet.
Dusj og toalett inne i skiflyvningskroa stenges mellom kl. 22.30 – 06.00. Toalett i depot kan
da benyttes.
Startrekkefølge:
NM Klasse 6 (Shortcar)
NC Klasse 1 (Rallycross nasjonal maks 2400 ccm)
NC Klasse 2 (Rallycross nasjonal over 2400 ccm)
NM Klasse 1 (Supernasjonal inntil 1600 ccm)
NM Klasse 2 (Supernasjonal 1600 – 2000 ccm)
NM Klasse 3 (Supernasjonal over 2000 ccm)
NM Klasse 4 (Rallybiler 2 WD)
NM Klasse 5 (Rallybiler gruppe A 4 WD, Supercars, gruppe N 4 WD, RC div. 1 og WRC biler
(inkl. biler md utgått homologering, også biler utgått fra gruppe B, tidligere Div.2 biler iht.
teknisk reglement inneværende år).
Premiering:
5 premier i hver klasse, samt kåring av det lengste / mest spektakulære hoppet.

Deltagerkontakt:
Svein Jakobsen befinner seg i depot.
Tidsskjema:
Torsdag 30. April:
09:00:
Depot åpner
11:00 - 20:30: Sekretariatet åpent / Innsjekk (i Skiflyvningskroa)
12:00 - 21:00: Teknisk kontroll
18:00 - 21:00: Fri trening, maks 1 omgang pr deltager
21:00:
Jurymøte
NB!! Dersom ankomst depot før torsdag 30.04 må det gjøres avtale med depotsjef
Christoffer Reistad – tlf. 971 25 127

Fredag 1. Mai:
06:30:
Sekretariat åpner (i Skiflyvningskroa)
07.00:
Jurymøte
07:30:
Førermøte ved sekretariatet for løp 1
08:30:
Start 1. omgang løp 1, deretter flytende tidsskjema
11:30: ca.
Start 2. omgang løp 1
14:30: ca.
Start 3. omgang løp 1

Lørdag 2. Mai:
06:30:
Sekretariat åpner (i Skiflyvningskroa)
07.00:
Jurymøte
07:30:
Førermøte ved sekretariatet for løp 2
08:30:
Start 1. omgang løp 2, deretter flytende tidsskjema
11:30: ca.
Start 2. omgang løp 2
14:30: ca.
Start 3. omgang løp 2
19.00:
Premieutdeling for begge løpene i forbindelse med banketten i (i
Skiflyvningskroa)
19.30:
Bankett

Løpsledelsen ønsker velkommen til fartsfylte dager i
verden største skiflyvningsbakke

Vikersundbakken 

