Inviterer til Norges Cup runde 4
1:10 Offroad - Nore Neset Raceway
25-26. september 2021

Formell info og godkjente tilleggsregler:
https://isonen.com/event/ckszo7y7s0qb60d697w78fa74/?fbclid=IwAR02jEEtov
H2V1_Nr_-ODE9s6gQIbsYxh5RBjSw1SHw_4CPopz_5iYcGF5w
Offisielle klasser:
1:10 Offroad 2WD, elektro – Kjøres lørdag
1:10 Offroad 4WD, elektro – Kjøres søndag

Supportklasser:
1:10 Truck og Rekrutt kjøres begge dager.
Breddecup 2wd kjøres søndag. Breddecup 4wd kjøres lørdag.
Det kan bli endringer i supportklasser avhengig av antall deltakere, korona etc.
Info Breddecup: Mange ønsker å delta i lavterskel løp av forskjellige årsaker… Så vi forsøker
breddecup denne helgen. Her kan kan stille med bakmotor 2wd’en sin, retrobilen, teste
treningsbilen eller få seg mer kjøring i løpet av helgen. Helt opp til hver enkelt! Breddecupen har
ingen aldersgrense, ingen lisenskrav.

Gi oss melding om det er ditt første løp, så får du ekstra oppfølging.

Deltagelse
Alle deltagere i NC må ha gyldig konkurranselisens og medlemskap i klubb tilknyttet NMF.
Lisensbevis skal kunne fremvises ved innsjekk. Norgescup er åpent for førere f.o.m. året de
fyller 11 år. For å opptjene NC- og rankingpoeng må føreren ha nasjonal eller internasjonal
lisens (kan løses f.o.m. året fører fyller 13 år)

Program:
Fredag 24.9.21: Banen og pit er åpen for fritrening fra kl16 til 21. (Baneområdet er delvis
på skoleplass så vi kan derfor dessverre ikke ha trening hele fredagen.)
Lørdag 25.9.21: Norgescup 1:10 OR 2WD / Breddecup 4wd og Truck/Rekrutt
Søndag 26.9.21: Norgescup 1:10 OR 4WD / Breddecup 2wd og Truck/Rekrutt
Foreløpig tidsplan:
Fritrening:
08:00-09:30 samt etter løpet lørdag.
Innsjekk innen:
09:30
Førermøte:
Lørdag kl10
Start kvalomg 1:
Lørdag kl11 Søndag kl10
Detaljert tidsskjema vil bli publisert på myrcm.ch i god tid før start.

Løpsoppsett:
4 kvalifiseringsomganger lørdag. 3 kvalomganger søndag
3 finaler (2 tellende)
Banen er stengt mellom heatene
Endringer kan forekomme

Mekkeområde, parkering, lading og strøm:
Lading av lipo-batterier skal foregå i lipo-poser. Li-Po skal lades til maksimalt 8,4V.
Begrenset mengde stikkontakter så gjerne med deg en forgrener. Det er permanent
mekkeplass til 14 personer, her prioriteres tilreisende førere. BOMBK førere oppfordres til
å ta med seg mekkebord. Telt vil bli satt opp. Man kan kun kjøre inn til mekkeområdet for
av og pålessing, lørdag og søndag før og etter løpet. Ellers parkering på parkeringsplass
utenfor baneområde og lekeplass.

Dekk:
Fritt dekkvalg, ingen dekksmørning.
Anbefalt dekk 2wd: Schumi MiniDart gul / Cut Stagger LP gul Grønn Ballistic eller sølv
Schumacher ved våt bane.
Anbefalt dekk 4wd: Schumi MiniDart gul. Grønn Ballistic eller sølv Schumacher ved
våt bane.
Dekk er også tilgjengelig på banen fra lokal hobbybutikk. www.rsmh.no

Tidtaking:
Tidtaking vil foregå med AMB RC4-system og man må benytte personlige
transpondere av typen RC3 eller RC4. Vi har noen få transpondere til utlån ved
behov, må evt avtales på forhånd.

Resultater:
Resultater vil publiseres fortløpende etter heat. Samt ligger på myrcm appen.

Startavgifter:
NC pr klasse: kr 300,Support pr klasse: kr 200,Skal være betalt til vippsnr #80839 innen innsjekk er ferdig. Juniorer betaler ½ pris.

Påmelding:
Påmeldinger gjøres via MyRCM: myrcm.ch/bombk Meld deg på i god tid, senest to
dager før løpet.

Regler og annen info:
Løpet kjøres i henhold til EFRA/NMF sitt regelverk.
Baneområdet, pit og kjøretårn er røykfritt område fredag-søndag. Arrangementet og
baneområdet er alkohol- og rusfritt.
Løpet blir kjørt i henhold til de aktuelle smittevernsreglene for Covid-19.

Kontakt:
Jostein Helland - 92638517 / Kjetil Henriksen - 90204522 / Nils Rønhovde - 905 35 149
Sms eller telefon. E-post: bombk.rc@gmail.com

Overnatting:
Klubben har ikke rabattavtale med hoteller nært banen. De nærmeste hotellene er i
høyere prisklasse, så flyplasshotellene ved Kokstad / Flesland pleier å være mest
populære.
Sjekk gjerne turistbrosjyren her: www.visitbjornafjord.no/wpcontent/uploads/2021/06/Tursitkart_Visit-Bjornafjord_ferdigstilt-210621.pdf
Det kan være mulighet for å campe ved banen i telt, bobil eller vogn. Må evt avtales
i god tid. (ta evt kontakt med Jostein)
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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.
Her finner du banen:
https://www.google.no/maps/place/Nore+Neset+Raceway/@60.1797244,5.4109
892,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x463cf57787182ad3:0xcae6b1298d0ae0a9
!8m2!3d60.1797244!4d5.4131779
Me sjåast på Nore Neset!

