
Inviterer til:
Norgescup runde 2

1:10 offroad
på

Marås Raceway
21-22. mai 2022



Offisielle klasser:
1:10 Offroad 2WD, elektro

1:10 Offroad 4WD, elektro

Supportklasser:
1:10 Offroad Rekrutt (2WD, 4WD, SCT og Truck er tillatte biler)

Deltagelse
Alle deltagere i NC må ha gyldig konkurranselisens og medlemskap i
klubb tilknyttet NMF. Lisensbevis skal fremvises ved innsjekk.
Norgescup er åpent for førere f.o.m. året de fyller 11 år. Norsk Mesterskap
er åpent for førere f.o.m. året de fyller 13 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 20.5.22:

Banen er åpen for fritrening for de som ønsker, men med forbehold om
stengning i korte perioder for nødvendig vedlikehold.

Lørdag 21.05.22:
1:10 OR 2WD og Rekrutt
Dash4Cash
Det vil være mulighet for å trene på banen etter endt løp lørdag



Etter løpet er ferdig vil det bli bankett ved banen. Eget infoskriv
kommer

Søndag 22.05.22:
1:10 OR 4WD og Rekrutt

Foreløpig tidsplan begge dager:

Fritrening: 07:00-09:25
Innsjekk innen: 09:00
Førermøte: 09:30
Start kvalomg 1: 10:00

Detaljert tidsskjema vil bli publisert etter innsjekk.

Løpsoppsett NC og rekrutt:
4 kvalifiseringsomganger (2 tellende)
3 finaler(2 tellende)
Banen er stengt mellom heatene
Endringer kan forekomme

Lading og strøm:

Lading av lipo-batterier skal foregå i brannsikre lipo-poser. Li-Po skal lades
til maksimalt 8,4V.
Det finnes stikkontakter på alle mekkeplasser, men ta gjerne med deg en
forgrener.

Dekk:
Fritt dekkvalg, ingen dekksmørning.



Tidtaking:
Tidtaking vil foregå med AMB RC4-system og man må benytte personlige
transpondere av typen RC3 eller RC4

Resultater:
Resultater vil publiseres fortløpende etter heat.

Startavgifter:
NC pr klasse: kr 300,-
Rekrutt, gjelder begge dager: kr 100,-

Påmelding:

Påmeldinger gjøres via MyRCM: myrcm.ch/bombk
Direktelink: Myrcm.ch

Kontakt:
Peter Stein, tlf 411 20 049 eller messenger

Regler og annen info:
Løpet kjøres i henhold til EFRA/NMF sitt regelverk.

Baneområde, overbygget pit, kjøretårn og grendahuset er røykfritt
område fredag-søndag.
Arrangementet og baneområdet er alkohol- og rusfritt.

https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId%5b1%5d=org&dId%5bO%5d=738&pLa=en
https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId[1]=bkg&dId[E]=63890&pLa=en


Overnatting:

Det vil være mulig å overnatte i grendahuset ved banen. Luftmadress, feltseng,
sovepose ect. må medbringes selv.

Dersom du ønsker en plass eller mer informasjon, ta kontakt ved Peter Stein

Alver Hotell:
Vi jobber med å få tak i rabattkode

Booking:

Alverhotel.no

Adresse: Alvervegen 100, 5911 Alversund

Det er mulighet for å campe ved banen i telt, bobil eller vogn. Vennligst gi
beskjed til Peter Stein, tlf 411 20 049 om du ønsker dette så vi kan få en
oversikt på hvor mange som ønsker det.

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: Maps/Marås Raceway


