
 

 

Informasjon i tillegg til Tilleggsregler for Amcar Fyresdal Reunion 
13-15 juli 2018 

                    
NM i Dragrace og NM i street legal 

 

1. ARRANGØR: 
    Fyresdalmotorsportklubb 
    3870 Fyresdal 
    Offisiell samarbeidspartner: AMCAR  
 

2. KONKURRANSE: 
 Løpets navn: Amcar Fyresdal Reunion 
 Konkurransen går over 1/8 mile. (201,17 m.) 
 Løpet er åpent for deltakere med gyldig førerkort, og NBF´s førerlisens. 
 NB! Det kan kjøpes engangslisens for Street Legal. Løpet er åpent for ET biler med vognlisens  
 og gyldig års kontroll oblat fra 2018 og Norsk registrerte biler med gyldig årsavgift for 
 inneværende år. Kjennemerker skal være påmontert gjennom hele konkurransen. Prøve skilt og 
 sorte skilter er forbudt. 
 

3. ISR OG NSR.  
 Løpet arrangeres i samsvar med det internasjonale sportsreglementet, det nasjonale 
 sportsreglement, FIA`s spesialbestemmelser for street legal, nasjonale regler for 
 dragracing 2013, samt disse tilleggsregler. 
 

4. STREET LEGAL 
   Hvis depoet blir fullt, kan arrangør måtte pålegge deltakere å overnatte på campen ved        
Molandsmoen. Det strebes etter at bilen fortsatt skal stå i depot med hensyn til teknisk kontroll.   
 

5. SPORTSKOMITÈ: 
    Løpsleder: Terje Røysgård  
    Juryleder: Tommy Jakobsen               
 Løps sekretær: Randi Jopperud  
 Teknisk Kontrolant: Kjetil Hammeren  
 Tidtaker: Olav Valand  
 Starter: Rune Karlsen  
 

6. TIDSPUNKT/STED: 
 Løpet avholdes på Fyresdal Lufthavn, Fyresdal 
 Løpsstart, Fredag ca kl 14.00 til 18.00, lørdag ca. kl.10.00. Slutt ca. kl.18.00. søndag 10.00.           
eliminering fra ca 12.00. 
 Innsjekk er fra torsdag kl 17.00. til 21.00. Fredag, lørdag 08.00-12.00 
    Teknisk er åpent fra torsdag kl 18.00 til 21.00 fredag 08.00-19.00, lørdag 08.00-16.00 og søndag 
08.00-10.00 
 

7. KLASSEINNDELING: 
 Konkurransen avvikles etter NBF`s gjeldene regler.                                                                     
Antall biler i hver klasse/stige vil bli opplyst på førermøte. 

8. PÅMELDING: 
 Påmelding frem til 2/7-2018 
 I løpssekretariatet utleveres deltagernes løps papirer, mot fremvising av gyldig: 
 Førerkort og vognkort, torsdag fra 17.00 til 20.00 og fredag, i tidsrommet kl. 08.30 til 13.00    
og   lørdag 08.30-12.00   
    Startavgift junior: kr 800.-  4 teamkort 
    Startavgift NM klasser: kr 2000,- 5 teamkort 
 For førere som har lisens, skal medlemskap i klubb tilsluttet NBF fremvises. 



 

 

    Ekstra teamkort 4stk 200,- 
    Strøm 500,- 
 
9. TIDSFRISTER: 
 Førermøte holdes på startplaten 30 min før start!! 
 De som kommer for sent, får ikke delta. 
    Det er signering for utøvere i bilklassene ved førermøte. 
 Førermøte er obligatorisk for alle deltagere.!!    
 
 

10. FORSIKRING:      
 Løpet er forsikret gjennom NBF`s arrangør. 
 Føreransvarsforsikring er i If… 
 

11. UTSTYR: 
 Avfall og spillolje skal plasseres på oppmerkede steder i depoet. 
 Det skal være godkjent presenning under bil i depot! 
      Alle team skal ha brannslukker på plass, se respektive regler for bil / mc. 
 
12. PREMIERING: 
  Junior bil/mc: Pokal Winner/Runner Up 
    NM klasser Bil: Pokal Winner/Runner Up 
    NM klasser Mc: Pokal Winner/Runner Up 
    Premieutdeling holdes på startplaten så fort resultater og pokaler er klargjort. 
 

13. DEPOT/START/ SÆRREGLER: 
 Ingen opphold på startplaten, uten adgangstegn. 
 Etter teknisk kontroll er det ikke lov å fjerne bil fra bane/depoet område før endt deltagelse. 
 Hvis det må utføres reparasjoner eller omgjøringer på bilen etter teknisk kontroll må dette 
 meldes til teknisk sjef. 
      Det er ikke lov å forlate depot under stevne da opplining vil starte fra depot. 
       Alle må følge anvisninger for depot og opplining til start. 
       Trafikk utenom anviste områder kan medføre bortvisning.   
   
        
14.  BURN-OUT, TRACKBITE 

 For og unngå skader på asfalt skal burnout foretas i henhold til instrukser fra funksjonærene på     
startplata. Det er tillatt å benytte trackbite 

 
 

15. RESULTATLISTE: 
Resultatservice i fra arrangøren, kval-lister, vil komme opp på oppslagstavlen ved   
depot/sekreteriat.  

 

16. REKLAME: 
 Arrangøren forbeholder seg retten til reklame på deltagerbilene, for de enkelte sponsorer. 
 Deltagerne pålegges å montere disse på kjøretøyene, og er selv ansvarlig for at disse 
 sitter på under hele stevnet.   
 

17. PROTESTFRISTER: 
 Protestfrist etter NSR`s kapittel 10 § 93-99. 
 

18. JURYLEDER/FAKTA DOMMER: 
 NBF, juryleder: Tommy Jakobsen  
 Jurymedlem:  
 Jurymedlem:  
  
19. ENDRINGER: 



 

 

 Disse tilleggsregler kan endres fram mot løpsdagen, men skal være endelige 
   og tilgjengelige for alle deltakere, ved oppmøte til stevnet. 


