Inviterer til nasjonalt gokartløp 11.06.2022
Arrangør:

Arrangement- og baneinformasjon

KNA Oppland, Snertingsdalsvegen 1294, 2838 Snertingdalen

Arrangørlisens:

52958

Konkurranse:

Nasjonalt Formel-K løp. For førere med gyldig lisens ref. NSR 9.1,
9.2, 9.4, 9.5 og 10.1.

Tid og sted:

11.06.2022 Elvedalen Gokartbane
Snertingdalsvegen 1294, V/fylkesvei 249, ca.12 km fra avkjøring
riksvei 4 (Redalen)

Banelengde:

Lengde 947 m. Bredde 5-8 m.

Sportskomite:

Kjersti Stensberg, Kjell Arne Eide, Aina Ingeborg Moen,
Trond Atle Røste og Heidi Bråthen

Kontaktperson:

Aina Moen 917 38 545

Tlf. Løpsdag:

917 38 545

Klasser:

Cadetti, Mini, Jr.125, X30, X30 Master, KZ2 ogRotax Max/DD2.
Klasser med færre enn 7, kan bli slått sammen eller strøket.

Cuper:

Iame Series Norway Øst 2022 for klassene Cadetti, Mini,
X30 og X30 Master.
ROK Cup Øst 2022 for klassen Junior 125.

Påmelding:

Elektronisk påmelding via www.gokartrace.no
Husk: Ha alle lisenser/klubbmedlemskap og transpondernummer
samlet i løpsmappen.

Påmeldingsavgift:

Cadetti/Mini: kr 1 000,- Øvrige klasser: kr 1 200,-

Påmeldingsfrist:

Elektronisk innen 05.06.2022 kl.23:45

Avbud:

Meldes skriftlig til paamelding@elvedalen.com
Meldes arrangøren så raskt som mulig. Meldes avbud pr. telefon,
skal dette bekreftes skriftlig.

Påmelding og avbud

Program:

Program

Torsdag 09.06.22
Depot åpner kl 16:00

Fredag 10.06.22
Frivillig trening fra kl.11:00 - 18:00 Kr 200,00
Innsjekk fra kl.17:00 - 20:00
Teknisk fra kl 18:00 - 21:00
Lørdag 11.06.22
Innsjekk etter avtale
Obligatorisk trening 10 min. fra kl.08:00
Førermøte (se tidskjema)
Løpsstart (se tidskjema og offisel oppslagstavle)
Premieutdeling (se tidskjema)

Løpsopplegg:

Løpsopplegg

Det kjøres 2 innledende heat i alle klasser.
Resultat fra tidkjøringen danner grunnlag for startposisjon i
1.innledende heat.
Resultat fra 1.innledende heat danner grunnlag for startposisjon i
2.innledende heat.
Summen av resultatene fra begge innledende heat, gir
startoppstilling i finalen.
Ved over 30 startende, deles klassen i 2 gr. etter resultatet fra
tidkjøringen. Gr.1, 1-3-5 osv. Gr.2, 2-4-6 osv.
De 12 beste fra hver gruppe går direkte til finale.
De resterende kjører B-finale, hvor de 6 beste går til finalen.
1.pl. = 0, 2.pl. = 2 3.pl. = 3 osv.
Det kjøres 1 finale i Cadetti/Mini, øvrige klasser 2 finaler.
Cadetti/Mini:
Innledende heat: 10 runder - Finale: 12 runder +1
X30 Master:
Innledende heat: 10 runder - Finale: 12 runder +1
Øvrige klasser:
Innledende heat: 12 runder - Finale: 14 runder +1

Tidkjøring:

Klassevis over 7 min.
Deling ved over 20 deltagere (§ 750 pkt.3.)

Startoppstilling:

Startgården stenger 5 min. før planlagt starttid for heatene/finalen.
Ihht. §750.12 skal frontspoiler i alle klasser være demontert.
Ihht §750.4 det er ikke tillat å starte motor før funksjonær gir signal
(grønt flagg).
Ihht. § 750.3 blir lyssignal brukt ved start av heatene, flagg ved
teknisk svikt av lysanlegg.

Startmetode:

§750.4.1 rullende start for klasser uten gir og 4.2 stående start for
klasser med gir- kan benyttes. Endring kan skje og opplyses på
førermøte.
Viktig info startprosedyre i Elvedalen: Når gokartene kommer i to
rekker i korridorene, og starten går (slukking av lys/flagg), kjøres det
rett frem over startstrekka og inn i langsvingen. Når man har kjørt
første runde og kommer over startstrekka igjen, er det stengt med
dekk og, man kjører til venstre inn i 90° ved flaggpost 1.

Startnr.:

Startnr. skal være godt synlig på alle fire sider av karten.

Transponder:

Skal være montert og i bruk hele løpsdagen. Det er deltagers
ansvar å sørge for at transponder er riktig montert og fungerer.

Tidtaking:

Elektronisk ihht. §750.3

Forsikring:

Ihht. NBS bestemmelser

Protester:

NSR pkt. 13.1-13.9.

Støy:

NSR §712.

Lys:

Det vil bli brukt Pixel-lys.

Flagg:

Blått flagg med rødt kryss vil bli brukt i finaler. For debutanter kan
flagget også bli brukt i innledende heat.

Innkjøring pitliné:

Kjøres i gangfart.

Start av motorer:

Max 5 sek. ved depotplass.

Oppslagstavle:

Hvit tavle på rødt bygg ved startplate/publikumsplass.

Masterur:

Ved oppslagstavle.

Tidsskjema:

Utgis ved innsjekk.

Premiering:

Cadetti/Mini: Alle deltagere premieres.
Øvrige klasser: 1/3.

Depot og campingområde
Forbudt:

All grilling og bruk av åpen ild i depot er forbudt.

Kompressorer:

Skal kjøres på eget aggregat.

Depot:

Deltagere vil bli anvist plass ved ankomst. Hver deltager får tildelt
max. 3x6 m til disposisjon. Ved behov for større plass, ta kontakt
med Øyvind Hagen pr. e-post oyvind@hagen.as
Depotet åpner torsdag kl.16:00 og stenger søndag kl.13:00.
Det er påbudt med brannslukker og miljømatte under karten for å
unngå olje/bensin søl. Brannslukker skal stå synlig og lett
tilgjengelig på depotplass.
Husk: Brannteppe over bensinkanner (§267)
Depot og campingområde er to adskilte områder.

Campingområde:

Eget campingområde på «Eidetoppen». Strøm kr.100,- pr døgn
Tomme personbiler/varebiler/hengere skal parkeres på anvist
parkeringsplass.

Juryleder:
Jurymedlemmer:
Løpsleder/starter:
Ass. løpsleder:
Racekontroll:
Teknisk sjef:
Tidtaking:
Løpssekretær:
Depot/Miljø:
Sanitet:
Førerkontakt:

Funkjsonærer

Steinar Guttormsen
Odd J. Bekkelund og Jan Arild Rolfsen
Paul Erik Broz
Julie Taje
Torfinn Strengen
Roy Simensen
JBK Timing – June B. Korsmo
Bodil Kvalø Lyhus
Trond Wulfsberg
Røde Kors Brumunddal
Simen Lille-Homb
KNA Oppland forbeholder seg retten til å endre funksjonærlisten

Miljøstasjon:

Miljø

Deltagere og ledsagere bes vennligst om å rydde opp etter seg før
avreise. Søppel sorteres og kastes på Miljøstasjon og i
avfallscontainer.
Se også miljøhåndbok på offesiel oppslagstavle.

Info:

Annen info

Ingen start av motor før kl.07:45.
Det er kun banefunksjonærer som har tillatelse til å oppholde seg
på indre bane under løpet.
Uregistrerte motoriserte kjøretøy, sykler og sparkesykler tillates ikke
brukt i/på startområdet og depotområde fra treningsstart fredag til
etter premieutdeling lørdag.
Røyking tillates ikke i servicedepot og startgård.
Ledsagere kan bli benyttet som flaggvakter.

Treningscadetti inviteres til kjøring i pausen. Påmelding sendes til
paamelding@elvedalen.com innen 05.06.2022 kl.23:45.
Alle får deltagerpremie

KNA Oppland kan igjen ønske publikum velkommen til
Sommerløpet i Elvedalen
Vi oppfordrer både utøvere, foreldre/foresatte og funksjonærer til Fair Race

