
 
 

Invitasjon Norgescup R1 Modified 28 April 2019 
 

Bergen og omegn modellbilklubb ønsker i samarbeid med Helganes RC klubb velkommen til 

Norgescup R1 på Helganes Motorsportsenter.   

 

Sted: Helganes Motorsport senter på Karmøy  
Helganesvegen 1640 – 4262 Avaldsnes 
 

Stevneleder: Helge Møller Naley - 91190940 
Jury: Anders Mikkelsen 
Generelt: Banen er åpen for trening uken i forveien. Området er avsperret med 

fjernoperert bom. Kontakt stevneleder dersom Bom ikke er åpen.  Stevneleder 
vil være på området fra Onsdag 24/04. 1:10 track kan kjøres alle dager frem til 
kl 22:00. 
 

Deltagelse: Deltagere i NC må ha gyldig konkurranselisens og medlemskap i klubb tilknyttet 
NMF. Medlemskort og lisens skal fremvises ved registrering. Norgescup er 
åpent for førere f.o.m. året de fyller 11 år. Rankingpoeng kan opptjenes fra året 
fører fyller 13 år.  
 
Ingen lisenskrav for supportklasse. 

Avlysning: Ihht NMF’s Spesialreglement for Radiostyrt Bil. Tilfredsstilles ikke kravet, kan 
konkurransen avvikles som åpent klubbløp. Er ikke kravene oppfylt ved 
påmeldingsfristens utløp, annonseres dette bredt i aktuelle kanaler på 
Facebook. 

Regelverk: Modified: EFRA/NMF/SR.  Dekk: Sorex 36. Max 2 sett. 
1 sett inkludert i påmelding. 1 sett til trening og 1 sett til løp kan kjøpes på 
banen.  
 
Stock: Blinky reg.,13,5t motor i henhold til EFRA/ROAR/BRCA. Batterier ihht 
EFRA/ROAR. Dekk: Fritt Dekkvalg / Max 2 sett 
 
Standard: Blinky reg, 21.5 t motor i henhold til EFRA/ROAR/BRCA. Batterier ihht 
EFRA/Roar. Dekk: Fritt dekkvalg 
 

Kval og finaler: Modified NC 3x5 min beste kval tellende, Finale 3x5 min, 2 beste finaler 
tellende. 
Support: 3x5 min beste kval tellende, Finale 3x5 min, 2 beste finaler tellende. 
 

Tidtaking: Deltakere må benytte personlig transponder.  Helganes RC har AMB RC 2 
dekoder. Se kompatible transpondere lenger ned i invitasjon.  

  



 
 

Trening: Banen er åpen for trening alle dager frem til 27.04.2019 09:30. Det er og 
mulighet for trening etter klokken 17:00 Lørdag 28.04.2019 
 

Tidsskjema: 08:00 – 09:30 Fritrening   

09:15 Registrering  

09:30 - 10:00 Førermøte  

10:00 – 12:30 Kvalifisering  

13:00-16:00 Finaler  

16:30 Premiering  

 
Resultater: 

 
Publiseres forløpende etter hver kvalifiseringsomgang om finale. 
 

Protestfrist / 
Gebyr: 
 

30 minutter etter hvert resultat er publisert. Protestgebyr ihht NMF’s 
Spesialreglement for Radiostyrt Bil. 

Premier: Top 10 i Fuel touring 
Top 3 i support 
Alle under 16 år. 
 

Påmelding: Påmelding via MYRCM - Klikk her 
 

Påmeldingsfrist: 20.04.2019 
 

Betaling: Vipps til 80839 – Bergen og omegn modellbilklubb – Betales på forskudd. Siste 
dato for betaling: 20.04.2019 
 

Startavgift: NC Modified 600 kr, inkludert 1 sett dekk – 200 per tilleggsklasse 
Support: 250 kr – 200 per tilleggsklasse. 
 

Klubbkontakt: Helge Møller Naley – hmnaley@gmail.com - 91190940  
 

Reise: Helganes motorsportsenter ligger lokalisert midt på karmøy rett ved Haugesund 
Lufthavn og har ca 7 daglige avganger til Oslo lufthavn. 
 

Ansvar: NMF, arrangørklubben og deres funksjonærer fraskriver seg ethvert ansvar for 
uhell som inntreffer før, under og etter konkurransen. BOMBK tar forbehold om 
eventuelle feil i invitasjon. 

Parkering: Ingen problemer med parkering på området. 
Overnatting: Det er gode muligheter for å sette opp campingvogn/bobil ved banen.  

Park Inn Hotel Haugesund Lufthavn ligger ca 5 min kjøring fra banen.  Se kart 
under. 
Scandic Maritim Haugesund ligger ca 20 minutters kjøring fra banen. 
 

Annet: http://helganes.com/ 
http://www.bombk.no 
http://.www.helganesrc.no 

http://www.myrcm.ch/myrcm/main?pLa=en&dFi=bergen&dId%5bE%5d=44865&hId%5b1%5d=com
mailto:hmnaley@gmail.com
http://helganes.com/
http://www.bombk.no/
http://.www.helganesrc.no/


 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 


