2wd Buggy
4wd Buggy
Truck klasse
Traxxas Slash
Rekruttklasse
Enkel kiosk
Bli med da vel!

Nore Neset
Raceway
www.bombk.no

Andre pinsedag blir det klubbløp på
Nore Neset. Dette er eit uhøytidlig
klubbløp som passer for alle som liker
RC bilar og banekjøring. Innimellom
heatene er banen åpen for fri trening.
Nore Neset Raceway ligg i Os kommune
sør for Bergen, har underlag av
kunstgras med ei rekkje tekniske
element, hopp og utfordringar. Bana er
ca 180m lang og rundetidene ligg på
rundt 25 sekunder. Layouten er den
samme som i fjor, og det blir spennende
å sjå om nokon kan nærme seg Daniel
Kobbevik sin banerekord.

Invitasjon Pinsespretten 2019
Sted:

Nore Neset Raceway , Skeismyra 8, 5217 Hagavik. RC banen ligger bak fotballbanen mot
skogen. Parkering ved aktivitetshuset, utenfor lekeplassen.

Kontaktperson:

Jostein Helland, e-post: helland.jostein@gmail.com – tlf 92638517

Dato:
Løpets kategori:
Løpets klasser:

Mandag 10.juni 2019
Klubbløp
1:10 Offroad 2wd
1:10 Offroad 4wd
Rekrutt
Truck
Traxxas Slash (eller tilsvarende biler)

Bane / Baneunderlag:

Banen er ca 180m lang og har et underlag av 95% kunstgress og 5% mix.

Tidsplan:

Bana er åpen for fri trening hver dag fra 08-23
08.00-1045 Fri Trening
1030 Registrering
1050 Førermøte
1100 Kvalifisering starter
1430 Finaler starter
Løpet er ferdig innen kl 17

Kvalifisering & finaler:

Det blir kjørt 3 kval.omganger à 5 minutter. Beste tid teller for finaleplassering. Alle finalene
kjøres 3 ganger, der 2 beste finaler blir tellende for sluttresultatet.

Resultater:

Blir publisert fortløpende etter hvert heat / finale på resultat-tavla.

Regler:

Løpet blir arrangert i henhold til NMF / Radiostyrt Bilsport`s reglement.

Dekkrestriksjoner:

Fritt dekkvalg. Dekksmøring ikke tillatt. Schumacher gule Minispike/dart er best på tørt og
Ballistic grønn er best på vått. Dekk er tilgjengelig for salg ved banen.

Påmelding:

Påmelding gjøres på myrcm.ch eller på bombk.no eller på telefon til 92638517 innen
lørdag 8.juni

Påmeldingsavgift:

kr 100,- pr klasse. (dobbel pris for ikke-medlemmer) Gratis for Bombk medlemmer under
13år med lisens. Det blir ingen premiering på dette løpet.

Tidtaknings- system:

AMB-rc. Personlig Hybrid/Harry Transponder skal benyttes. Kan også kjøpes for kr 1200,
eller leies for kr 100, men det må avtales på forhånd. Send isåfall sms til kontaktperson.
Man kan også fint delta uten telling.

Fasiliteter:

Enkel kiosk med brus, kaffe og noe å bite i. Mekkebord, strøm og kompressor er
tilgjengelig. Ta med egen forgreningskabel.

Sikkerhet og miljø:

Husk lipo ladepose. Bruk søppelspann, samt egne beholdere til tomflasker brukte batterier,
olje/kjemikalier.

Ansvar:

Deltagelse i konkurranser arrangert av Bergen & Omegn MBK Avd Os RC skjer på eget
ansvar. NIF, NMF, Radiostyrt Bilsport, arrangørklubb og dens ledere/funksjonærer
fraskriver seg ethvert ansvar for skader og uhell som oppstår før, under eller etter
konkurransen.
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Bli medlem i Bergen & Omegn Modellbilklubb
Bergen og Omegn modellbilklubb er ei forening som har til formål å samle RC-bil
interesserte personer i alle aldre. Vi har permanent utendørs baneanlegg på Nore Neset
i Os og på Marås på Radøy. Inne på Garnes har vi en av landets fineste innendørsbaner
for elektro buggy biler. Klubben vår ble stiftet i 2005 og har hatt aktivitet jevnt og trutt
siden den gang. Vi er nå en av landets ledende RC klubber med ca 100 medlemmer og
god vekst i medlemsmassen. Klubben har sitt hovedsete i Bergen, men har egen
avdeling i Os, kalla Os RC. Og egen avdeling i Nordhordland, kalla Alver RC.
Klubben er tilslutta Norges Motorsportforbund, som er hovedorganet for radiostyrt
bilsport i Norge. Igjennom dette er vi også tilslutta Norges Idrettsforbund og det
Europeiske forbundet Efra. Klubben arrangerer en rekke konkurranser kvart år, både
lokale og nasjonale, kor vi selvsagt håper at også DU vil delta! Nokon kjører
konkurranser for å vinne, andre bare for kameratskapet og spenningens skyld. Uansett
har vi det alle veldig gøy sammen! Det er det viktigste - bli med og prøv du også!
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