Innbydelse/ Tilleggsregler
« FREDRIKSTEN CHALLENGE 2021»
Arrangø

KNA Halden
Løpets adresse er: KNA Halden, Gimleveien 70, 1786 Halden
Telefon Terje Nilssen; 90621848/ Ingar Carlsen; 92421987.
www.kna.no/halden, facebook.com/knahalden,

Løpets navn:

Fredriksten Challenge 2021.
Løpet inngår i NTM Trailer & Tipp AS Challenge cup 2021.
NEZ - FIA, North European Zone, Historic Rally Regularity Championship.

Løpets art:

Løpet er et nasjonalt og internasjonalt Challengeløp som arrangeres i
samsvar med «FIA- Sportreglement og det norske sportreglement for
Challengeløp.

Løpets dato:

Lørdag 23.oktober 2021.

Arrangørlisens

28256

Sportskomite

Sikkerhets/
Miljøansvarlig

Roger Berg-Johansen
John Thoreby

Åpner kl.07:30 (Halden Auto a/s, Svinesundsveien 345,1789 Berg)
Husk å medbringe kvittering for innbetalt startkontingent.

Lisenser:

Deltagere må ha gyldig lisens og betalt årskontingent til motorklubb. Dette
kontrolleres ved start. Engangslisens kan kjøpes ved start/Norges Bisport
forbund, gjelder norske statsborgere. Engangslisens koster NOK 300, og
krever ikke medlemsskap i motorklubb. Utenlandske lag må løse lisens i
eget forbund.

Forsikring:

Deltagerne må undersøke med eget selskap.
Se også «Bilsportforsikringer» i Bilsportboken.

Teknisk kontroll:

Åpner kl.07:30. Halden Auto a/s

Trippavstand:

Denne oppgis i startprogrammet, basert på Statens vegvesen avstands
stolper.

:		

Sekretariat:

:	

Halden Auto a/s, Svinesundsveien 345, 1789 Berg.
Første bil starter lørdag 23.oktober kl.10:00.
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Løpets start

:	

Erik Johannessen, Bilsport GPS.

:	

Resultatansvarlig:

:	

r	

Deltagerkontakt
for Debutante

Løpsleder:
Terje Nilssen
Løypelegger: Ingar Carlsen
Per M. Dalene
Arne Renstrøm
John Thoreby

Utlevering av
Kjøreordre:

Utleveres i sekretariatet 30 minutter før egen starttid.

Kart:

Nordeca kart, Fredrikstad - Halden (3037) og Indre Østfold (3036).
Kartkopier utdeles sammen med kjøreordre.

Kjøreordre:

Alle klasser klasser kjøres identisk løype.
Det vil være enklere kjøreordre for Touring og Debutant, gjelder O-etappene.
Tulipanpiler; Det skal kjøres lengst mulig strekning på Tulipanpiler, dog er
det kun tillatt å benytte en strekning én gang.

Kontroller:

Det benyttes kontroller som beskrevet i §568.
Ubemannede tidskontroller kan bli benyttet.
Det kan forekomme bemannede og ubemannede passeringskontroller både
på Transport- etapper, Pålitelighetsetapper og Orienteringsetapper.
Dere skal stanse for stempel/signatur.
Bemannede kontroller er markert med skilt «KONTROLL» på begge sider av
veien.
Passeringskontroll, - minner om §571.

Tidtaking:

Det benyttes GPS basert tidtaking som beskrevet i §570.

Ferdighetsetapper: Det vil bli oppnevnt faktadommere, som vil kontrollere at deltagerne kjører
ferdighetsetappen i henhold til utlevert skisse og instruks.
Faktadommerens avgjørelse er inappellabel.
Etappetyper:

I løpet inngår transport-, pålitlighets-, orienterings-, og ferdighetsetapper.
Se også §566 og §568

Løpets lengde:

Løpets lengde er ca.185km

Løpets mål:

Fredriksten Festning (Fredriksten Kro) ca. Ca 17:00

Premiering:

Minimum 3 premier i hver klasse.
Ferdighetsetapper: En premie i hver bilklasse.

Resultater:

Resultatlisten foreligger løpsdagen. Tidspunktet oppgis i startprogrammet.

Veier

O entlige veier med asfalt-/ grusdekke og private gårds-skogsveier av
normal standard.

Løpsavvikling

Startrekkefølgen er: Expert, Debutant, Touring og Sport.
Deltagerne starter med to minutters mellomrom dersom ikke annet er oppgitt, og det er ytende start.

Bespisning:

Det vil bli anledning til å kjøpe mat etter målgang.

Jury:

Thor Inge Tollehaug
Freddy Hølaas

Generell informasjon: Løpet går i området Halden - Degernes - Halden.
Tønneprøven kjøres to ganger.
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Det inviteres til deltagelse i klassene Expert, Sport, Touring og Debutant
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Klasser

Påmelding

www.hanken.dk/online/tilmeld

Påmeldingsavgift

Innbetales til konto 1030.11.56443
NOK 2100, - innbetalt innen 18.oktober 2021
NOK 2600, - innbetalt etter 18.oktober 2021
NOK 1200, - for Debutanter og utenlandske deltagelse

Påmeldingsavgiften inkluderer:
- Kjøreordre, leie av GPS logger og arrangørforsikring.
- Ka e/te/rundstykker - ved start.
- Enkel lunsj.
Utenlandske lag betaler påmeldingsavgiften ved start:
NB

Deltagere som overholder påmeldingsfristen, vil få tilsendt startpapier
på e-post. HUSK e-post adresse påmeldingen.
Etteranmeldte må kontakte arrangør om sted og tidspunkt.

Avbud

Ved avbud meldt innen 18.okrober tilbakebetales 100% av
Påmeldingsavgiften.
Ved avbud meldt etter 18.oktober tilbakebetales 50% av Påmeldingsavgiften.

Reklame

«NTM Trailer & Tipp» AS dekaler plasseres på begge fordører på
toppen av startnummer.
Arrangøren forbeholder seg til retten til egen reklame.

Protester

Viser til §582a.

Kontrollsklit

Samtlige skilt vil bli vist i Sekretariatet.

Overnatting

Ref. www.hotels.com, booking.com.

KNA Halden ønsker velkommen til et utfordrende og krevende FREDRIKSTEN CHALLENGE.
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FIA North European Zone

