
  
 

Deltagermelding 2.  
 

Gardermoen Motorpark lørdag 5. -6. september 2020 
 

- Slik smittesituasjonen er nå, kan ikke regjeringen åpne for flere enn 200 personer på arrangementer. 
I den forbindelse vil NMK Gardermoen legge om tidskjema på NM i Rallycross. Vi vil legge opp til å dele 
klassene på 2 dager. Vi vil begrense antall klasser til RC JR, NM RC KL 1, NM RC KL 2, NM RC KL 3,  
NM RC KL 4 og NM RC KL 5 
Vi ber dere melde dere på så raskt som mulig. Vi vil fordele hvilke klasser som kjører hvilken dag etter hvor 
mange som er påmeldt. Send oss en epost hvis dere deler buss i mellom klassene, så gjør vi en vurdering 
der. Maksimalt antall påmeldte er 50 deltagere per dag. 
 

 
Endringer (merket grått): 
PROGRAM 
 

Fredag 4. september 
13:00  Depot åpner. 
15.00- 19.45 Sekretariatet åpent for de som skal kjøre lørdag 
15.15- 20.00  Teknisk kontroll for de som skal kjøre lørdag 
21.00 Skriftlig førermøte blir sendt ut 
23.00 Depotet stenger for innkjøring. "Nattero" i depot. 
   
Lørdag 5. september 
07.00 Depot åpner 
08.00 Trening klassevis 1x3 runder (se pkt. 5.1)  
09:15 Start 1. omgang, 2. omgang, 3. omgang og 4.omgang 
 Finaler  

  
Depoet tømmes for deltagere med team for de som har deltatt lørdag. 
 

15.00 Deltagere med team som kjører søndag dirigeres til dragstripe hvis depoet ikke er klare 
til å ta imot. 

 
17.00- 19.45: Sekretariatet åpent for de som skal kjøre søndag 
 
17.15- 20.00  Teknisk kontroll åpent for de som skal kjøre søndag 
21.00 Skriftlig førermøte blir sendt ut 
23.00 Depotet stenger for innkjøring. "Nattero" i depot. 
   
 
Søndag 6. september 
07.00: Depot åpner 



08.00: Trening klassevis 1x3 runder (se pkt. 5.1)  
09:15: Start 1. omgang, 2. omgang, 3. omgang og 4.omgang 
 Finaler  

 
II.   ORGANISASJON OG BESKRIVELSE 

2.1 Løpet teller i: 
- Norgesmesterskapet i Rallycross Supernasjonal 2020 
- Norgescup Rallycross Jr 2020 

 

2.2 Beskrivelse 
- NMK Gardermoen arrangerer 1. NM runde i Rallycross og Norgescup Rallycross Jr 
henhold til ISR, NSR og disse tilleggsregler. 
 

III.  PÅMELDING - STARTAVGIFT 

3.2     Startavgift: 
Startavgift betales på kontonummer: 1503.74.01789 
Betaling må utføres innen fristen og betalingen gjøres gjeldende som underskrift på påmeldingen. 

 

a) Startavgift betales innen 28.august 2020 
Rallycross Junior: kr. 2.000,- 
Rallycross kr. 3.600,- 

b) Avbud må meldes iht. Generelle bestemmelser (GB) 3.8.2. Må meldes til Kari Stuveseth SMS på Tlf.: 
93490792 og bekreftes skriftlig på rcgardermoen@gmail.com 

c) Hvis det blir gitt anledning til publikum vil ekstraavgift på kr. 500 bli betalt tilbake. 
d) Dersom retningslinjer fra myndighetene endres på grunn av Covid-19 situasjonen vil løpet kunne 

avlyses på kort varsel. Startavgiften vil da bli tilbakebetalt med unntak av kr. 500,- som beholdes til 
dekning av arrangørutgifter.  

3.3    Utsettelse eller avlysning: 
Iht. GB pkt. 2.1.6 info vedrørende dette vil formidles på våre nettsider. 

Dersom løpet avbrytes av årsaker som arrangøren ikke kan lastes for, blir ikke startavgiften tilbakebetalt. 
 

3.4 Klasser 
Rallycross Junior (RC junior) 
Supernasjonal t.o.m. 1600 cm³ (RC kl.1) 
Supernasjonal t.o.m. 2000 cm³ (RC kl.2) 
Supernasjonal t.o.m. 2400 cm³ (RC kl.3) 
Supernasjonal over 2400 cm³ (RC kl.4) 
Supercars/åpen klasse: super cars, div1/2 samt gruppe b (RC kl.5) 
 

V GJENNOMFØRING AV LØPET 

5.1 Trening 
1 x 3 obligatoriske runder trening. Treningen gjennomføres klassevis.  
Se reglement for NM rallycross pkt. 8. Rekkefølge: Opplyses om i startprogrammet 

 

5.2 Innledende kvalifiseringsomganger 

mailto:rcgardermoen@gmail.com


Innledende kvalifiseringsomganger kjøres i henhold til reglement for NM Rallycross pkt. 9. Heatoppsettet i 
første omgang 1. NM-runde: trekkes.  
Det kjøres 4 runder i innledende kvalifiseringsomganger. Rekkefølge: Opplyses om i startprogrammet 

 

5.3 Finaler 
Deltagere må ha gjennomført minimum en kvalifiseringsomgang for å være kvalifisert til finale. 
Det blir kjørt 5 runder i finalene. Rekkefølge: Rekkefølge: Opplyses om i startprogrammet 
Startoppsett i henhold til alternativ 1 fra NM reglementet. 
 

VI PREMIERING 

7.1. Premier 
Uoffisiell premieutdeling vil foregå etter vær A-finale går i mål. 
 
 
 

12.8.2020 
NMK Gardermoen 
Løpsleder 
Thomas Strand (sign) 
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