
 

 

 
Førermelding 1 

 
 

Motorkamp Norge/Sverige i Bilcross 20-21.05.2016 Gardermoen Motorpark 
 
 
Beskrivelse av Løpsgjennomføring. 
 
Løpet kjøres etter Bilcross reglementet. iht. NSR §603. Det presiseres at det er det norske 

reglementet som gjelder.  

Det kjøres følgende rekkefølge: 

BC Junior, BC Damer, BC Senior 

Det kjøres 4 innledende omganger a` 3 runder med inntil 6 biler i heatet. Startposisjoner i 

innledende trekkes i datasystem. Alle heatene fylles opp etter rekkefølge på listen. 

Det Kjørers etter poeng 10-7-5-3-2-1  

Alternativsporet kjøres iht. NSR § 603 pkt. 6.3  

Deltakere som ikke kan komme til start i neste omgang må melde fra til sekretariatet i depot. 

Finaler: 

Finaler kjøres etter følgende modell: 

Det kjøres 2 siste chanse heat etter resultatliste etter 4 omg. 

Siste chanse heat 1: kjøres etter resultatliste etter 4 omg hvor plassering Nr: 11-13-15-17-

19-21, starter, hvor vinneren går til semifinale Nr 1 

Siste chanse heat 2, kjøres etter resultatliste etter 4 omg hvor plassering Nr: 12-14-16-18-

20-22 starter hvor vinneren går til semifinale 2. 

Semifinale 1: Kjøres etter resultatliste etter 4 omg hvor plassering Nr: 1-3-5-7-9 samt vinner 

av siste chanse heat 1 starter, hvor 1,2 og 3 plass går til finale. 

Semifinale 2: Kjøres etter resultatliste etter 4 omg hvor plassering Nr: 2-4-6-8-10 samt 

vinner av siste chanse heat 2, starter hvor 1,2 og 3 plass går til finale. 

(Se også vedlegg til tilleggsreglene for finaleoppsett) 

 

Kvalifisering til finaler; den med høyest poengsum får beste plass, ved poenglikhet gjelder 

antall heatseire først, andreplasser osv. Ved fortsatt likhet gjelder resultatet i siste omgang, 

ved fortsatt likhet gjelder tidligere omganger suksessivt, ved fortsatt likhet foretas 

loddtrekning. Trekningen foretas av arrangøren og førerne. Deltakeren med best poengsum 

etter reglene over velger startposisjon i finalene først, deretter velger andremann, 



 

 

tredjemann osv. Ved poenglikhet i de forskjellige finaler blir retten til sporvalg trukket på 

startplata. Finaler à 5 runder med 6 biler i heatet,   

Dersom flere bryter i en finale, rangeres disse etter lengst distanse kjørt. 
 

Ved færre enn 20 deltakere i hver klasse kjøres det kun 1 finale etter resultatliste etter 4 

omg hvor plassering 1-2-3-4-5-6 kjører. 

 
 
Gardermoen 03.05.2016 
 
-Løpssekretær-  


