
INNBYDELSE OG
TILLEGGRSEGLER
(med forbehold om endringer)

NMK Haugaland ønsker alle hjertelig velkommen til go-kart løp 17. april
Løpet er første runde i Vestlandsmesterskapet 2010.

Stevnet arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement ( ISR ) ,
Det Nasjonale Sportsreglement for Norge ( NSR ), Kartingreglementet, reglement

for Vestlandsmesterskapet samt disse tilleggsregler.

Konkurransen: Nasjonalt H-løp Formel-K, åpent for førere med gyldig Norsk lisens.

Arrangør: NMK Haugaland

Adresse: Joveien 35, 5514 Haugesund

Adkomst: Fra nord: følg skilting mot Haugesund, fra skilt Haugesund Kommune 
kjør ca. 4,5 km, ta til høyre mot Kopphaug, Haugaland Motorsenter 
deretter første veg til høyre (skilt Haugaland Motorsenter litt inn for 
vegkanten)
Fra sør: følg hovedveg til Haugesund, kjør ca. 3,5 km nordover fra 
rundkjøring ved Flotmyr buss-stasjon, ta til venstre mot Kopphaug, 
deretter se beskrivelse fra nord.

Bane: Lengde : 870 m, bredde : 8 m. Kjøreretning ”med urs” (CW)

Dato for stevnet: Lørdag 17. april 2010, Haugaland motorsenter

Arrangørlisens: ARFK 10.04094

Banelisens: BFK 10.12012

Sportskomitè: Svein Lie, Gunnar Søvold, Geir Norenes, Oddny Våga, Ruth Moberg, 
Frode Lie

Kontaktperson: Svein Lie
Telefon: 90080970

Oppslagstavle: På vegg ved kiosk.

Klasser: F-Cadetti (trening), F-Cadetti (løp), F-Mini, Junior 60, F-Yamaha, Rotax 
Max, KZ2.

Klasser med færre enn 5 deltagere kan arrangøren avlyse. Arrangøren forbeholder seg retten til 
å kjøre klasser sammen.
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Dekk: I henhold til teknisk reglement for klassen

Drivstoff: I henhold til § 715 pkt. 19

Førerens utrustning: I henhold til § 713, pkt. 1-6

Støybegrensning: I henhold til § 712

Lisenser: I henhold til NSR kapittel 6 § 50-60 og § 710. Medlem i motorklubb

Wet race: I henhold til §750 pkt. 5.

Parc Ferme: I henhold til NSR, sted blir anvist på førermøte.

Startnummer: Det kreves startnummer på alle fire sider.

Startprosedyre: Startmetode med flagg etter NSR § 750.4.
Det blir rullende start i alle klasser unntatt gir karter.
Tyvstart straffes med et tidstillegg på 10 sek. i gjeldende heat/ finale.

Rullende: En oppvarmingsrunde. Master begynner å samle feltet når han/hun starter 
på masterrunden (runde 2). Feltet skal være samlet ved Red line. Når 
starter holder en hånd oppe med en finger i været indikerer dette start på 
master-runden. Starten kan gå når starter har lukket hånd i været. Når 
feltet kommer fram mot startlinjen vil en hånd være holdt oppe, uten 
finger i været. Dersom starter er fornøyd med feltet heves flagget etter at 
master har passert akselerasjonslinjen. Dette indikerer at starten går. Hvis 
ikke starter er fornøyd vil denne sette ut en finger fra hånda som er oppe. 
Dette indikerer at førerne skal kjøre en ekstra master runde. Oppkjøring 
er forbudt etter ”red line”. Det er forbudt å akselerere før 
akselerasjonslinjen.

Stående: To oppvarmingsrunder. Når feltet kommer fram mot start er starters ene 
hånd knyttet og i været. Når hele feltet er plassert korrekt og det vises 
grønt flagg bak feltet og funksjonæren med rødt flagg forlater startlinjen 
vil starter senke sin hevede hånd. Dette indikerer at starten kan gå om 3 til 
5 sekund hvorpå flagget heves.

Oppstilling: Oppstilling til kjøring skjer på anvist plass som er i depot. Det er ikke 
tillatt å starte motor før funksjonær gir signal om dette.
Debutanter stiller bakerst i alle heat og finaler.

Tidkjøring: Det kjøres klassevis elektronisk tidtaking med automatisk registrering.
Eneste godkjente transponder er AMB TranX 160.
Tidkjøringen går over 7 minutter, der beste rundetid teller for 
startoppstilling i første heat. Max 20 deltagere i hver gruppe under 
tidkjøring. En fører som kjører inn i banedepot / pit-lane har valgt å 
avbryte sin tidkjøring, og kan ikke kjøre ut på banen igjen.

Event. deling av klassene blir opplyst på førermøtet.
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Trening: Det blir ingen trening på fredag.
Lørdag blir det 2 x 7 min pass.
Minimum 2 runder må fullføres som obligatorisk trening
Transponder skal være montert under obligatorisk trening og løp.

Løpsopplegg: Det kjøres 1 x innledende heat og 2 x finaler.
Tidkjøring bestemmer startposisjon i første heat.
Treningscadetti kjører like mange heat, unntatt tidkjøring og 7 min. pr. 
heat.
Det kjøres 12 runder i Cadetti, Mini og Junior 60 i innledende heat. Øvrige 
klasser kjører 14 runder.
Resultat fra innledende heat danner startposisjon i 1ste finale. Resultatet fra 
1ste finale danner startposisjon for 2ndre finale.
Finaler for Cadetti, Mini og Junior 60 kjøres over 14 runder.
Øvrige klasser kjører 17 runder.
Løpets vinner er den som vinner siste finale.
Arrangør forbeholder seg retten til å endre på oppsettet ved uforutsett 
forlengelse av tiden.
Ved regn kan antall runder bli redusert.
Max. 30 karter tillatt på banen samtidig. Klasser med mer enn 30 karter 
deles i to (trekkes). Dette opplyses på førermøte.
Blått flagg med rødt kryss kan bli brukt i finale innen samme klasse.

Teknisk: Alle må ha med de motorer, rammer og dekk de vil benytte i løpet, samt 
personlig utstyr og brannslukkingsapparat med påført lisensnummer når 
de møter til teknisk kontroll, ref. § 711 side 30, kartsportboka. Fyll ut 
påmeldingsskjema fullstendig, sjekk rammenr. og motornr. og signer før 
fremmøte teknisk.
Husk 2 årig godkjenning av brannslukningsapparater, Bilsportboken § 304 
pkt. 10.

Det blir merking av de dekk man ønsker å kjøre med, både slicks og regndekk, ved teknisk 
kontroll før løpet. Det er og mulig å merke dekk under løpet, men da må de sjekkes og merkes 
før bruk. Det vil bli foretatt sjekk med såkalt ”Sniffer”, for å avdekke eventuell kjemisk 
preparering av dekk. Dekk som ikke består denne sjekken vil ikke bli merket av teknisk og 
kan dermed ikke anvendes. Alle dekk som ønskes benyttet ved stevnet skal merkes av teknisk 
før første gangs bruk. ( Det gjøres oppmerksom på at bruk av f.eks WD 40 og lignende ved 
pålegging av dekk kan gi utslag som medfører at teknisk ikke godkjenner dekkene).

Dekk som ved etterkontroll under løpet viser for høye verdier vil medføre utelukkelser fra 
gjeldende heat.

Teknisk kontrollant er i forhold til dekktesting å regne som faktadommer. Avgjørelsen er 
endelig og kan ikke påklages

Det vil bli tatt bensinprøver ved  hjelp av Gastec 14 hvor man tester mot de vanligste 
bensintilsetningsstoffer. Dette er et testprosjekt hvor resultatet av testene blir slått opp på tavla 
uten at ytterligere forføyninger vil bli gjort.
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Merking av dekk: Deltagere er selv ansvarlig for å oppsøke teknisk kontroll for å få merket 
dekk som skal brukes. Merking av dekk skjer ved innkomst fra tidkjøring.

Påmeldingsavgift: - Treningscadetti kr 100,-
- Cadetti kr 250.-
- Mini / Junior 60 kr 700,- 
- Øvrige klasser kr 800.-
Etteranmeldelse: Ordinær avgift + 50%

Premiering: Treningscadetti får deltakerbevis. Premiering til minimum 1/3 av alle 
påmeldte innen fristen. I Cadetti / Mini / Junior 60 får alle premie.
(Deltakerne som har deltatt under alle løpene i Vestlandsmesterskapet får 
eventuelt sponsoreffekter trukket vilkårlig i hver klasse. Dette fordeles 
omtrent likt klassevis.)

Poengberegning: 30 - 25 – 22 – 20 – 19 – 18 - 17 poeng osv.
Utelukkelse gir 0 poeng og kan ikke strykes fra sammenlagt listen.
Det gis poeng for finale 1 og finale 2. Man skal stryke de 2 laveste 
poengene, men ikke fra samme løpshelg.

Protester: Leveres skriftlig og undertegnet til løpsleder innen 30 min etter oppslått
resultatliste. Protestgebyr 1000 kr, teknisk protest 3000 kr.

Øvrig: Fra det øyeblikk starteren viser grønt flagg er feltet under starters 
kommando.
Etter denne tid er det kun tillatt å motta hjelp for å dytte i gang karten 
første gang med unntak av Cadetti, Mini og Junior 60. Her kan hjelp 
mottas helt til starten er gått. Hvit linje markerer hvor langt det er lov å 
assistere ved start (40m).
Karter som har stoppet, skal sikres på et trygt sted fortrinnsvis i 
innersving. Fører beveger seg litt vekk fra karten og i sikkerhet.
Karter blir deretter hentet av servicevogn og levert ved vekt etter 
målpassering.
Det er ikke mulighet for mekanikere til å oppholde seg på indre bane under 
og mellom heat uten tillatelse fra løpsleder.
Ved eventuell ulykke henstilles det til at folk ikke springer ut i banen. Høyt 
kvalifisert personell håndterer situasjonen.
All kjøring i depot er forbudt.
Uregistrerte motorkjøretøyer, sykler, sparkesykler etc. er ikke tillatt brukt 
i depot og startområdet.
All overnatting i depot er forbudt. All form for bruk av åpen flamme i 
parkeringsdepot er forbudt. Dette gjelder også grilling eller annen form for 
matlaging hvor åpen flamme benyttes. Ref. Kartboka § 702.5.
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Depotplass: Hver deltager blir anvist plass.
Det henstilles til alle å rydde opp etter seg og kaste søppel i containeren i 
depotet før avreise. Søppelsekker utdeles ved innsjekk.

Depot: All kjøring i depotet er forbudt. Se § 702.4.
Det er ikke tillatt å ruse motor i depot, det vil bli anvist egen plass for 
varming av motor.

Reklame: Det vil kreves at utøverne kjører med sponsor-reklame på karten. 
Nærmere informasjon og materiell utleveres ved registrering. Dette må
være påklistret ved teknisk kontroll og under hele løpet.

Tidsskjema: Fredag 16. april 2010
Depot åpner kl. 15.00
Innsjekk og teknisk kontroll fra 17.00 til 21.00

Lørdag 17. april 2010
kl. 07.30 – 08.30: Innsjekk og teknisk kontroll
kl. 08.00 – 10.00: Frivillig og obligatorisk trening
kl. 10.00: Jurymøte
kl. 10.20: Førermøte
kl. 11.00: Tidkjøring
Innsjekk og teknisk kontroll må være gjennomført før trening.

Endelig utarbeidet tidsskjema utleveres ved innsjekk.
Tidsplanen kan bli forandret, dette vil bli kunngjort på oppslagstavle.

Påmelding: I henhold til NSR § 34 tom § 44. NBF’s standardblankett poststemplet , 
fax,

e-post eller internett innen 9.4.10 kl. 24.00.

E-mail : oddny.vaga@hotmail.com

Fax: 52 70 90 41

Adresse: NMK Haugaland
Joveien 35
5514 Haugesund

Tilleggsregler og skjema for elektronisk påmelding ligger på NMK 
Haugalands hjemmeside. 

http://www.nmk-haugaland.com
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Funksjonærer:
Løpsleder: Anfinn Haldorsen
Ass. løpsleder: Svein Lie
Juryformann: Trond Markovic
Jurymedlem: Øyvind Sætre
Jurymedlem: Ronny Jensen
Sekretær: Oddny Våga
Sekreteriat: Wenche Sundsbø
Stevnekasserer: Oddny Våga
Starter: Glenn Larsen
Start / Måldommer: Lars Johan Larsen
Teknisk sjef: Svein Olav Brunsvik
Teknisk Ass: Morten Våga Halvorsen
Teknisk Ass: Kristian Thune
Tidtaking: Kjartan Grønsdal/Arild Søvold
Parc fermè vakt: Sølvi Gundersen
Depotsjef: Svein Lie
Gridsjef : Jon Inge Søvold
Funksjonærsjef: Svein Lie
Baneobservatør: Frode Haakonseth
Baneobservatør: Terje Wahlberg
Flaggvaktsjef: Lorentz Weyer
Sanitet: Ambulansesjåfør Robert Moss
Lege: Sanitet
Overnatting : http://www.hotell.no/process_search.jsp

NMK HAUGALAND ØNSKER ALLE HJERTELIG
VELKOMMEN.
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