Innbydelse og
tilleggsregler

Vestfoldsprinten lørdag 21. mai 2022
VIKTIG! Minner om at man kan delta med nyere biler også. Det er nok en utbredt oppfatning blant de «som lurer
på» hva Regularity-løp er, at man må ha gammel bil for å delta. Ekstra trippteller er ikke nødvendig da løpet er
beskrevet ved hjelp av tulipanpiler i alle aktuelle veideler samt henvisning til skilt i terrenget. Man kan også enkelt
laste ned brukbare apper på telefon, som kan være til hjelp for å finne fram.
HUSK å melde dere på løpet innen 14. mai!! Vi må ha 10 påmeldte lag før det, for at vi skal arrangere kurs/løp.
Arrangør:

NMK Sandefjord

Løpsdato:

Lørdag 21. mai 2022

Løpets navn:
Løpets adresse:

Vestfoldsprinten 2022
NMK Sandefjord, v/Jan Moland, Svartåsstien 20, 3214 Sandefjord

Løpets art: 	Regularity treningsløp som består av etapper med åpne tidskontroller.
Etappene kan inneholde transportetapper, pålitelighetsetapper og orienteringsetapper.
Det vil også inngå 2 ferdighetsetapper i løpet.
	Løpet er et nasjonalt regularity treningsløp som arrangeres i samsvar med Det Internasjonale
Sportsreglement, Det Nasjonale Sportsreglement for Norge og disse tilleggsregler.

Om treningsløpet:	Det vil før løpet, kl 10.30 på Torp Hotel, bli arrangert et kartleserkurs for både kartleser og fører i
klasse Touring (C) og Debutant som inngår i anmeldingskontingenten. Selve løpet starter kl. 13.00 og
vil gå rundt på veier i midtre Vestfold.
Arrangørlisens:
Løpsleder:

52446

Magne Helland, tlf. 97 66 33 66

Sportskomité:	Reidar Moland, Tormod Schau, Jan Moland, Steen Wold, Trygve Andersen, Tom Heitmann, Ruben
Foss, Jørn Hoff, Marius Kapperud
Miljø/sikkerhet:

Jan Moland

Jury:

Lars Henry Johnsen, Arnfinn Gåsholt og Terje Jakobsen

Resultater:

Erik O. Johansen

Løpets start/mål:

Torp Hotel, Fokserød, Sandefjord. Første bil starter kl. 13.00

Teknisk kontroll:
Kontrollant:

Torp Hotel. Åpner kl. 12.00.
Reidar Moland/Jørn Hoff

Sekretariat:

Torp Hotel, Fokserød, Sandefjord

Trippavstand: 	Vegvesenets avstandsstolper er lagt til grunn ved oppkjøring av løpet. Det vil også bli
opprettet egen trippavstand ved løpets start på løpsdagen. Denne oppgis i startprogrammet.
Utlevering av kjøreordre: Kjøreodren og GPS-logger utleveres i sekretariatet 1 time før egen starttid.

Løpets lengde:

Ca. 78 km.

Klasser: 	Vi innbyr til følgende klasser: Touring, Debutant og
«Freeforall» (Deltagere som kvalifiserer til Expert/ Sport).
For ferdighetsetappene er det inndeling i bilklasser som
beskrevet i §557 c) Bilklasser.
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Krav til besetning og bil: Se bilsportsboka.no § 557 Fører og kartleser og § 558 Deltakende biler.
Anmeldelse:

Anmeldelsesfrist:

Online: http://www.hanken.dk/online/tilmeld.asp?id=131
E-mail: magne.hellandgd@gmail.com
Tlf: 97 66 33 66

14. mai 2022 innen kl. 24:00, pr. E-mail eller aller helst online.
Etteranmeldelse kan godtas inntil torsdag 19. mai kl. 12:00 mot et tillegg på kr 200,-.
Husk å meld dere på innen 14. mai!! Vi er avhengig av å 10 påmeldte lag før det for at vi
skal arrangere kurs/løp.

Anmeldelsesavgift: Innbetales til konto 2490.20.53650
Kr 600,-. Etter 14. mai kr 800,Anmeldelsesavgiften inkluderer leie av GPS loggere, kjøreordre og kart, arrangørens lisens og
forsikring, etc. Husk å medbringe kvittering for innbetalt anmeldelsesavgift.
Avbud: 	Ved avbud meldt innen 14. mai 2022 tilbakebetales 100 % av anmeldelsesavgiften.
Ved senere melding om avbud beholder arrangøren halve avgiften til dekning av kostnader til
kopiering etc.
Forsikring:

 eltagerne må undersøke med eget selskap. Generelt dekker ikke «vanlig» forsikring
D
deltagelse på ferdighetsprøver og det kan være uklart hva som dekkes for øvrig. Se også
”Bilsportforsikringer” på https://bilsportboka.no.

Lisenser: 	Deltagerne må ha gyldig lisens og betalt årskontingent til en motorklubb. Dette kontrolleres ved start.
Engangslisens kan kjøpes ved start, pris kr 100,- Engangslisens krever ikke
medlemskap i motorklubb.

Premiering:

De tre første i hver klasse premieres.
Ferdighetsetapper: 1 premie i hver bilklasse. Vi forbeholder oss retten til å slå sammen klasser ved
lav deltagelse.

Resultater: 	Resultater legges ut på raceranking.net/res og slås opp når de er klare.
Premieutdeling etter protestfristens utløp.
Veier:

Offentlige veier med asfalt-/grusdekke og private gårds-/skogsveier av god standard.

Løpsavvikling: 	Startrekkefølgen er: Klasse DEB, klasse Touring (C) og Freeofall. Deltagerne starter med 2 minutters
mellomrom dersom ikke annet er oppgitt. Det er flytende start. Deltagerne må være klare til start 10
min. før egen starttid. Startliste med starttid slås opp i sekretariatet 30 minutter før løpets start.
Kart:

Kartkopier utdeles sammen med gjeldende kjøreordre.

Kjøreordre: 	Alle klasser kjører identisk løype. Det er en kjøreordre for alle klasser.
For øvrige bestemmelser, se § 566 Kjøreordre.
Kontroller: 	Det benyttes kontroller som beskrevet i § 568 Kontroller.
Kontrollskilt:

Prikkbelastning:
Tidtaking:

Samtlige typer skilt som blir benyttet vil være plassert i sekretariatet.

Prikkbelastning iht § 571.

 et benyttes GPS basert tidtaking som beskrevet i § 570 Tidtaking.
D
Dette hentes i sekretarietet samtidig med kjøreordren 1 time før egen starttid.

Reklame: 	Dekaler plasseres på begge fordører på toppen av startnummer. Arrangøren forbeholder seg retten til
egen reklame.
Protester:

Se § 582 Protester, tidsfrister og jury. Se også § 93-99 i NSR

Tilleggsreglene:	Ligger på http://www.hanken.dk/online/kalendervis.asp? eller kan fåes som pdf ved
henvendelse til magne.hellandgd@gmail.com

Fullstendig reglement finnes på https://bilsportboka.no/kapittel/regularity/ eller kontakt Norges Bilsportforbund på
tlf. 23 05 45 00.
Overnatting:	Deltagerne kan selv bestille rom på Torp Hotel på tlf. +47 33 48 90 60.

NMK Sandefjord ønsker alle velkommen til
en spennende dag i Vestfold!
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