1.

LØPSOPPLEGG NM/NC NMK BERGEN 27-29 AUG. 2021
Fri Trening
- Hver deltager har muligheten til å delta på minst to (2) stykk tjue (20) minutters frie
treningspass.
- Ved stor deltagelse skal klassen deles inn i to like store grupper som mulig.
Obligatorisk trening
- Hver deltager må ha gjennomført minimum 5 godkjente runder.
Tidskjøring
- Tidskjøringen skal gjennomføres på ett ti (10) minutters pass. §750 pkt.2.3
Innledende heat
- Det kjøres 3 innledende heat pr. klasse.
- Innledende heat skal kjøres over en distanse på minimum 10 km.
- Resultatet fra tidskjøringen danner grunnlaget for startposisjonen i alle innledende heat.
- Max startende pr. innledende heat er det som banegodkjenningen tillater.
- Antall deltagere i ett heat er lik det antall som er godkjent av innsjekk og teknisk kontroll.
- Fører som ikke stiller til start får høyeste plass-siffer +1 p.
- Diskvalifikasjon gir høyeste plass-siffer +3 p.
- Dersom deltagerantallet overskrider banekapasitet vil det bli kjørt deling etter ABCD modell.

Eksempel ved banekapasitet på 30.
Grupper, Max 15 i hver gruppe
A
B
C
D

Plassering etter tidskjøring
1,5,9,13 osv.
2,6,10,14 osv.
3,7,11,15 osv.
4,8,12,16 osv.

Alle grupper må møte hverandre.
Innledende heat
Gruppe
1
A-D
2
B-C
3
A-C

Innledende heat
4
5
6

Gruppe
B-D
A-B
C-D

For innledende heat fordeles poengene slik
Plassering
Poeng
1
0
2
2
3
3

Plassering
4
5
6

Poeng
4
5
6 osv.

- Etter innledende heat. ved en banekapasitet på eksempelvis 30, vil de 24 beste være direkte
kvalifisert til finalene.
Second Chance
- Resterende deltakere (max 30. dersom banekapasiteten er 30.) Kjøres Second Chance
- De seks (6) beste etter second Chance kvalifiserer seg til finalene.
- Resterende deltagere etter second chance er da ferdigkjørt.
- Second Chance skal kjøres over en distanse på minimum 15 km.
- Dersom deltager antallet er under banekapasiteten så kjøres ikke second Chance.
Finaler
- Prefinale:
- Prefinale skal kjøres over en distanse på minimum 15 km.
- Sammenlagt poengsum etter de tre (3) innledende heatene danner grunnlaget for startposisjonen.
- Ved poenglikhet benyttes resultatet etter tidkjøringen som skille grunnlag.
- Antall startende i en prefinale er det antall som banen er godkjent for.
- De seks (6) deltakerne som ble kvalifisert gjennom second chance starter i den rekkefølgen de ble
kom i mål i second chance heatet. eksempel 1pl. second chance starter i startsport 25. ved en
banekapasitet på 30.
- Finale:
- finale skal kjøres over en distanse på minimum 20 km.
Resultatet av prefinalen danner grunnlaget for startposisjonen i finalen
1. Mesterskapspremier
- Samtlige påmeldte førere skal tildeles ett deltakerbevi s som deles ut ved
førepresentasjonen.
- Krans skal deles ut til vinneren i den respektive klassen.
- Champagne flasker /cider eller lignende skal tildeles de tre (3) beste i vær klasse.
- Premievinnerne er pliktig til å delta ved premieutdelingen, førere som deltar på
premieutdelingen og fører presentasjonen skal benytte gjenlukket kjøredress.
- Under NBF`S årlige premieutdeling vil de tre beste, tildeles NBF’s Norgesmester medaljer i
henholdsvis gull, sølv og Bronse.

