Sigdalsrally
15. januar 2011

STARTPROGRAM
1.

ARRANGØR:
NMK Modum og Sigdal, 3350 PRESTFOSS

2.

ARRANGØRLISENS:
Arra. 11.03257

3.

HOVEDFUNKSJONÆRER:
Løpsleder:
Juryleder:
Jury medlem:
Jury medlem:
Sikkerhetskontrollant:

4

Inge Tangen
Anders Tråstadkjølen
Ole Gustav Sannes
Rolf Borge
John-Erik Nilsen

a) REGLEMENT:
Løpet arrangeres i samsvar med ISR, NSR, samt løpets tilleggsregler.
b) Vognlisens beholdes av teknisk kontrollsjef etter teknisk. Arrangøren beholder
denne i setretæriatet under løpet.
For de som fullfører løpet blir lisensen utlevert ved innkjøring til Parc Ferme.
For de som bryter SKAL bruttskjema innleveres og byttes mot vognlisensen
5. DETALJERT BESKRIVELSE:
Sigdalsrally 2011 inngår som 1. runde i Norgesmesterskapet.
Løpet er et nasjonalt rally totalt på 260,8 km hvorav 82,9 km med spesialstrekninger.
Løpet består av transportstrekninger, 7 spesialstrekninger, samt 2 innlagte servicer (kun
1 serviceplass). Det blir lagt inn reguleringspause før hver service, samt regroup før
målgang.
Løpet teller i Volvo Original cup, NMK`s rallycup, samt som klubbløp for NMK Modum &
Sigdal`s medlemmer.

6. TIDSSKJEMA:
Registrering for notegjennomkjøring / Innsjekk / Teknisk kontroll
Sted: Truckstop, Nedmarken, 3360 Geithus
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag

14.01.11
14.01.11
14.01.11
14.01.11

kl.
kl.
kl.
kl.

08.00 – 18.00
08.00 – 21.00
15.00 – 21.00
18.00

Registrering gjennomkjøring noter
Innsjekk/dokumentkontroll/dokumentutlev.
Teknisk kontroll
Serviceplass åpner

Base / Sektretæriat / Start-mål
Sted: Nerstad Skole og samf.hus / Sigdalshallen, 3350 Prestfoss
Lørdag 15.01.11
Lørdag 15.01.11
Lørdag 15.01.11

kl. 07.00 kl. 09.00
kl. 15.50

Sekretæriatet åpner
Start 1 bil
Mål 1 bil

Master-ur på offisiell oppslagstavle ved sektretæriatet på basen.

7. TID, STED OG TLF LØPSDAGEN:
Tid:
Lørdag 15.01.11
Sted:
Nerstad Skole / Samf.hus / Sigdalshallen, 3350 Prestfoss
Vis a vis serviceområdet
Telefon:
+47 951 48 351

8. START/MÅL:
Start kl. 09.00 ved Nerstad Samf.hus/Skole/Sigdalshallen
Resultatlisten offentliggjøres tidligst kl. 17.15
8. STARTREKKEFØLGE:
Ihht. NSR § 421. Det tillempes flytende start.
Startintervall mellom internasjonale og nasjonale klasser er 5 minutter gjennom hele
løpet.
9. KLASSEINNDELING:
Ihht. NSR § 418.
10. TEKNISK KONTROLL:
Sted: Truckstop, Nedmarken, 3360 Geithus
Følg riksvei 35, mellom Åmot og Vikersund er det skiltet
”Geithus Nord/Furumo/Truckstop Nedmarken”
Tid: Fredag 14.01.11 kl. 15.00 – 21.00. Kont.pers. Uwe Witthoft, tlf. 90024881
Startnr. utleveres ved innsjekk og skal være påsatt innen deltager kommer til teknisk
kontroll.
Hjulspinn er ikke tillatt. Rallybil kjører inn i hallen, der inne skal bilen kun dyttes.
Personlig kjøreutstyr iht. §304 skal forevises. Deltakere som ikke møter til fastsatt
tid kan nektes start.

Følg anvisning for hengerparkering

11. NOTEGJENNOMKJØRING:
Deltagere som skal lage egne noter, eller kjøre igjennom arrangørnotene SKAL registrere
seg ved i sektretæriatet for utlevering kjørebok og eventuelle noter. Bilen som benyttes
SKAL registreres med bilens reg.nr./kjennetegn, samt at deltagers startnr. SKAL
klistres på høyre bakre siderute.
Ferdsel på spesialstrekninger se §427. Brudd på disse vil medføre startnekt.
1. Lisensiert rallybil kan ikke benyttes.
2. Det skal kun benyttes dekk som er godkjent etter veitrafikkloven.
3. Ved gjennomkjøringen av fartsprøvene er høyeste tillatte hastighet max 50 km/t. På
transportetapper og lignende gjelder veitrafikkloven. Det vil være vakter som
overvåker etappene. Vaktene vil ha status som faktadommere. Rapport om
ureglementert kjøring vil kunne medføre startnekt.
4. Ved brudd på hastighetsbestemmelsene skal deltager bestraffes som følger:
- ved 1 gangs forseelse gis 10 sekunder tillegg pr påbegynt km/t overskridelse til
deltagers resultat i løpet.
- ved 2 gangs forseelse gis startnekt.
5. Det tillates gjennomkjøring kun i løpsretningen.
HUSK at andre myke trafikkanter ferdes på veiene når gjennomkjøringen pågår. Det er
derfor meget viktig å ferdes hensynsfullt slik at vi som arrangør fortsatt opprettholder
vårt gode forhold til grunneiere, kommuner, veimyndigheter og politi som gir oss lov til å
arrangere rally.
12. DELTAGER/SERVICEBIL PÅ SERVICEPLASS:
Hvert team får henvist plass + størrelse på plassen.
Servicebil MÅ ha passeringsseddel med påført registreringsnr. når den ankommer
serviceplassen. Passeringsseddel utleveres ved innsjekk, kun 1 pr. team (kan bestille plass
til flere servicebiler mot betaling på kr 500.- pr ekstra bil, ref. tilleggsregl. punkt 10)
Hengerparkering: Følg skilting!

13. ARR.REKLAME:
Kun reklame i forbindelse med startnummer.
14. PREMIERING/PREMIEUTDELING:
Det er premie til fører og kartleser. 1/4 av de startende i hver klasse får premie.
I klasse 20 skal min. tre lag premieres forutsatt at minst tre lag har fullført. Samt
premie til totalvinner i internasjonal og nasjonal klasse.
Premieutdelingen vil foregå på Nerstad samfunnshus (base) umiddelbart etter
protestfristens utløp.
15. BILBERGING:
Taueforsikring er inkludert i startavgiften.
16. PÅMELDING/BETALING
Viser til §35 i Bilsportboka og løpets tilleggsregler ang. innbetaling av startkontingent.

17. TELEFON STEVNEDAG:
95148351 (Inge Tangen, løpsleder) + 32711133 (base) + 91124503 (rallytelefon)
17.RALLYRADIO:
Rallyradioen sender på frekvens FM 106,3, 104,3 og 107,5.

Løpsledelsen ønsker alle velkommen til
en fartsfylt dag med Sigdalsrally 

