Førermøte Rallycross NM 19-20.06.2021
Vi ønsker dere velkommen til NMK Gardermoen og 1 runde i NM for Rallycross og Rallycross Junior
Cup, og 1. Runde i Norges Cup RC Historisk
Offisielle funksjonærer, se startprogram



Lege /Sanitet – Grue Rescue, som er plassert på indre bane
Baneobservatører: Richard Bakke og Trude Marthinsen

Det er lagt ut 4 deltagermeldinger på https://nmkgardermoen.no/, vær vennlig å les gjennom disse
samt startprogram
Dere har fått utlevert 2 klistremerker ved innsjekk eller sekretariat. Disse skal plasseres på hver side
av støtfanger foran. Om dere ikke har fått klistremerke, så henvend dere til innsjekk. Manglende
merker vil føre til startnekt.
Offisiell oppslagstavle er på nett: https://nmkgardermoen.no/
Lys: NMK Gardermoen bruker Pixl system. Alle plikter å sette seg inn i hvor disse er plassert rundt
banen.
Løpsgjennomføring:
1 x 3 runder obligatorisk trening. Trening gjennomføres klassevis med rekkefølge: •RC Historisk, KL 2,
KL3
Innledende kvalifiseringsomganger
Innledende kvalifiseringsomganger kjøres i henhold til reglement for NM Rallycross pkt. 7.6.
Heatoppsettet i første omgang 1. NM-runde: trekkes.
Det kjøres 4 runder i innledende kvalifiseringsomganger.
Finaler
Deltagere må ha gjennomført minimum en kvalifiseringsomgang for å være kvalifisert til finale. Det
blir kjørt 5 runder i finalene. Rekkefølge: RC Historisk, KL 2, KL3
Startoppsett i finaler kjøres i henhold til alternativ 1 i NM reglementet.
Uoffisiell premieutdeling vil foregå etter hver A-finale går i mål. Alle A-finalister vil bli premiert hvis
over 10 deltagere. Under 10 deltagere vil de 3 beste bli premiert.
Parc Fermè er på indre bane, og kun for A-finalister.
All kontakt med løpsledelse og jury SKAL gå gjennom deltagerkontakt.
Ved visning av video, så skal denne være klart til visning når dere kommer til jury.
Dersom noen blir syke med Covid-19 symptomer løpshelgen eller i etterkant skal dette varsles til
Vera Bakke Andresen Tlf: 419 05 454

Løpsledelsen og NMK Gardermoen ønsker lykke til med mye flott kjøring, og
husk påslått kamera

