Førermøte NM Bakkeløp 26. - 27. sept. 2020
Velkommen til NM Bakkeløp på Lillehammer. Dette “skriftlige førermøtet” er i stedet for de ordinære
førermøtene. De ordinære førermøtene utgår på grunn av den pågående pandemien. Det er derfor
særdeles viktig at dere leser gjennom alt av skriftlig informasjon før, under og etter løpet. Offisiell
oppslagstavle i kulvert inn til hesteskoen hoppbakken, kan bli en uoffisiell resultattavle i øvre
trappedepot. Ved spørsmål er du velkommen til å ringe både løpsleder, løpssekretær og førerkontakt.
JURY
Juryleder:
Jurymedlem:
Jurymedlem:
Deltagerkontakt:

Svein Jacobsen
Morten Sjølie
Kai Viggo Bratteng
Stein Håvard Kolstad Telefon 959 81 683

Løpsinformasjon.
I henhold til gjeldende tidsskjema. Husk å til enhver tid ha det som gjelder konkurransedagen. Se
oppslagstavle og informasjon på nettsiden. Også denne gangen er det et litt spesielt opplegg så det er
spesielt viktig å holde seg informert. Husk å være klar i god tid før du får beske om og kjøre ned til
oppstilling. Beregnings/brannbil og ambulanse med personell vil ha tilhold på øvre platå Serviseplatå
ved innkjøring til hoppbakken.
Startprosedyre
a) Startoppstilling, start og mål: Oppstilling til start blir varslet ca. 15 min. før start om samling til
nedkjøring til startoppstilling på nedre platå, og etter signal fra følgebil videre ned til start. (se
tidsskjema) Flying start i henhold til 601 pkt. 4 f. Starter bruker Norsk Vimpel til å starte.
Det kjøres kun en bil traseen av gangen. Etter målpassering kjører bilene videre direkte til anvist
oppsamling, deretter sluppet ned klassevis til depotet etter følgebil.
Flagg. Det brukes rødt og grønt flagg t traseen, gult flagg kan bli brukt under gitte situasjoner.
Løpsavvikling
a) Hver deltager forplikter seg til å ha besiktiget bakken før 1. omgang. Arrangør forplikter seg til å
legge til rette for at slik besiktigelse kan skje.
b) Alle deltagere kjører 3 omganger klassevis
c) Startrekkefølgen i første omgang avgjøres ved trekking av arrangøren
d) Startrekkefølgen i andre omgang kjøres etter resultat fra første omgang slik at best
plasserte deltager kjører til slutt.
e) Startrekkefølgen i tredje omgang kjøres etter best oppnådd tid uansett omgang i de
to første omgangene, slik at den beste deltageren kjører til slutt.
f) Raskeste tid i hver klasse uansett omgang vinner osv. Dersom to eller flere deltagere har
samme tid, er nest beste tid, deretter tredje beste tid avgjørende for sluttresultatet.
Er det fortsatt likhet skal plassen deles.
g) Startrekkefølgen i løp 2: første omgang, kjøres etter NM resultat lista fra løp 1, slik at den beste
føreren kjører til slutt. Omgang 2 og 3 etter punktene d og e. i tilleggsreglene.
Parc ferme
Parc Ferme Etter målgang i siste omgang eller finale er alle biler under Parc Ferme bestemmelser.
Det vil si at de skal kjøres på egen depotplass og all form for justering, kontroll, reparasjon er ikke
tillatt. Se tilleggsregler pkt. 6.0
Deltagerkontakt
Alle henvendelser til Løpsleder og Jury skal gå via deltagerkontakt. Dette betyr ikke at du ikke kan få
treffe disse i en eventuell sak. Førerkontakt er Stein Håvard Kolstad Telefon 959 81 683
Covid 19
Det er svært viktig at alle bidrar til å overholde gjeldende smittevernregler. Husk avstand til andre og
personlig hygiene! Håper alle får en strålende helg i Lysgårdsbakken!
Odd J. Bekkelund
Løpsleder tlf. +47 414 61 406

Link til live resultater: https://vola-publish.com/tusendel/

