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Norgescup Runde4 – 2021 - 1:10 Off Road 2wd & 4wd (+ Support)
25-26. september 2021
Bergen og Omegn Modellbilklubb
www.bombk.no
Jostein Helland - 92638517 / helland.jostein@gmail.com
Cato Sandal
Kjetil Henriksen
TBA
TBA
www.bombk.no / www.myrcm.ch (Bruk myrcm konto og sjekk egen
transponderinfo)
22.08.21 t.o.m 23.09.2021
NC 2wd kjøres i sin helhet lørdag. NC 4wd kjøres i sin helhet søndag. Se
www.bombk.no for tidsplan, supportklasser og smitteverntiltak.
Fritrening: Fredag 24/9 kl16-21. Lør/søn kl08 – 0930 og etter løpet
lørdag kveld. (Baneområdet er delvis på skoleplass så vi kan derfor
dessverre ikke ha trening hele fredagen.)
Førermøte: Lørdag kl10 (også søndag ved nye deltakere)
Innsjekk innen: kl0930 begge dager
Start kvalomg1 2wd: kl11 - Start kvalomg1 4wd: kl10
NC kr 300,- Support kr 200,- ½ pris for juniorer
Løpsdag kl09, mot gebyr
200kr
Løpsdag kl08 Evt på telefon/sms 92638517
- 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.)
- Løpsledelse kan endre til «beste tid», og ikke «runde for runde» som
kvalifiseringsystem om dette er hensiktsmessig. 2wd biler kan delta i
4wd klassen.
- Smittevern: Ihht aktuell smittesituasjon kan løpsledelse sette maks
antall deltakere. Antall deltakere pr heat og finale kan bli begrenset.
Andre tiltak kan forekomme. Info rundt dette publiseres på www.
bombk.no
- Protestgebyr kr 2000,-. Appelgebyr kr 5000,-.

Denne konkurransen arrangeres i full overensstemmelse med internasjonale forbunds
løpsreglement (SC), NMF sitt nasjonale konkurransereglement (NKR), SR for gjeldende gren,
samt tilleggsregler som er godkjent av NMF. Samt ihht lokale og nasjonale smittevernsregler.

Tilleggsregler skal sendes til NMF på epost nmf@nmfsport.no for godkjenning minst 60 dager før
ved NM og NM runder og 30 dager før ved NC og Åpne løp.

Dato mottatt NMF:_______________
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