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1. ARRANGØR 
Løpet arrangeres av Jæren Dragraceklubb. 
 
2. KONKURRANSE 
Løpets navn er Lista Motorfestival. Konkurransen går over 1/8 engelsk mile (201.16 meter) 
for alle klasser 
 
3. ISR OG NSR 
Løpet arrangeres i samsvar med det internasjonale sportsreglement, det nasjonale 
sportsreglement, FIA’s spesialbestemmelser for Street Legal og nasjonale regler for 
Dragracing 2017 samt disse tilleggsregler. 
 
4. ARRANGØRLISENSNUMMER 
Arrangørlisenser for de enkelte stevner oppbevares hos juryleder. Arrangementet er 
approbert av NBF. 
 
5. SPORTSKOMITÉ 
Sportskomiteen består av:  
Løpsleder:    Anders Lomeland 
Arrangementsleder:  Rune Bakke 
Juryleder:    TBA 
 
6. TIDSPUNKT/STED 
Løpet finner sted på Lista Lufthavn. Løpsledelsen kan kontaktes løpsdagen i sekretariatet. 
I sekretariat utleveres deltagernes løpspapirer mot fremvisning av gyldige lisenser.  
 
7. KLASSEINNDELING 
Løpet innbyr biler til deltagelse i følgende klasser:  
Junior Dragster  
Pro ET 
Small Tire Stock Suspension (STSS) * Se vedlegg 
SL 6,70 
Classic Bike  
ET Street Bike 
Junior Bike  
 
Klasseregler: 
Det kvalifiseres til Sportsman-stige på ET i klassen PRO ET . Klassen har fullt tre. Det 
kvalifiseres til Prostige i klassen STSS og klassen har 0,400 pro-tre. Det kvalifiseres til 
Prostige i klassen SL 6,70 og klassen har 0,500 pro-tre 
Det kjøres maksimalt 32 bilers stiger. 
 
8. PÅMELDING 
Påmeldingsavgift i henhold til vedlagte liste. Påmelding kan gjøres på stedet eller på 
forhånd på jdrk.net. Forhåndspåmeldingen stenger tirsdag 01.08.2017 kl 23:59. 
 
Deltakeravgifter:  
Påmelding bil og MC uten medlemskap JDRK   NOK 200,- 
Påmelding bil og MC medlemskap JDRK   NOK 0,- 
Etteranmelding bil og MC uten medlemskap JDRK  NOK 400,- 
Etteranmelding bil og MC med medlemsskap JDRK  NOK 200,- 
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Det følger med 3stk teamkort og flere kan kjøpes for kr 200,- pr stk i sekretariatet.  
 
Fullstendig beløp betales med Vipps til nummer 109021 eller til konto nr 3295.20.39910. 
Betaling med Vipps foretrekkes.  Vennligst merk betalingen med «DRAGRACE LISTA» og 
navn. Kvittering/screenshot av kvitteringen kan sendes til silje@jdrk.net eller medbringes i 
sekretariatet på løpsdagen. Dette er ikke nødvendig om du betaler med vipps. Betalingen 
må være registrert innen 1.8 for å slippe etteranmedlingsavgift.  
 

9. TIDSFRIST 
Påmeldingsfristen er 01.08.2017. Det er mulig å etteranmelde seg innen 8.8 mot 
etteranmeldingsavgift (Se punkt 8). Sekretariatet og teknisk er åpent fra 9:00 til 12:00 
både lørdag og søndag. Førermøtet avholdes 10:30 ved start-området både lørdag og 
søndag. Eventuelle endringer i tidsplanen eller ekstra førermøte annonseres over 
høyttaler. Førermøte er obligatorisk for alle førere.  
 

10. FORSIKRING 
Løpet er forsikret gjennom NBF’s arrangør- og føreransvarsforsikring i UNI Storebrand. 
 
11. PREMIERING 
Premiering foretas etter finalene. Klassene premieres separat. Det deles ut premier til 
vinner og runner up. 
 
12. DEPOT/STARTPLATE 
Ingen adgang til startplate for andre enn førere og team med gyldig teamarmbånd. 
Publikum og deltakere har fri adgang innenfor sperringene i depot. Det er ikke anledning til 
å kaste spesialavfall i depot. Olje og lignende skal tas med bort fra området. 
 
13. BURN-OUT 
For å unngå skader på asfalt skal burnout foretas i henhold til instrukser fra funksjonærene 
på startplaten. Det er ikke tillatt å benytte medbrakt trackbite. Burn out over start er tillatt, 
følg anvisningene fra vaktene på startplata.  
 
14. MILJØ 
Deltakerene må selv sørge for at det de har med seg, inklusive avfall av alle slag, blir 
fjernet etter stevnet. Dersom deltakerene skal arbeide på kjøretøyet i depot skal dette 
foregå over godkjent miljømatte. Søl av olje og andre væsker skal tas opp og fjernes. Det 
er ikke anledning til å kaste oljer og andre væsker, eller spesialavfall på området. 
 
15. RESULTATLISTE 
Resultatene vil bli lagt ut på internettsiden www.jdrk.net etter løpet. 
 
16. REKLAME 
Arrangøren forbeholder seg retten til reklame på deltakerbilene for de enkelte sponsorer. 
Deltagerene pålegges å montere disse på synlig sted på kjøretøyet og er ansvarlig for at 
disse sitter på under hele stevnet. 
 
17. UTSTYR 
Brennstoff må̊ oppbevares på godkjent beholder. 
 
18. PROTESTER 
Protestfrister og gebyrer etter NSR. 
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19. JURY/FAKTADOMMER 
Jens Petter Jevnaker 
Konrad Ree 
 
20. PROGRAM Lørdag og Søndag 
Sekretariat: 09:00-12:00 
Teknisk: 09:00-12:00 
Førermøte: 10:30 
Løpsstart: 11:00 
 
22. DEPOT 
LMF tilbyr i år egen fører/deltager camp for alle som skal kjøre street legal, dragrace eller 
delta på driftetrening. Dette området ligger i umiddelbar nærhet til dragbanen og vil ha 
dermed ha umiddelbar tilgang til festivalområdet på dagtid lørdag de dagene 
arrangementet pågår. 
 
Alle priser vist inkluderer tilgang til toaletter, dusj og garderobe. Det vil også bli fri tilgang til 
verkstedhall på 270 kvadratmeter med kjøreport. Tilgang til denne reguleres etter behov, 
og etter første mann til mølla prinsippet. 
 
Pris pr natt for overnatting avhenger av areal man reserverer. Eventuell leie av strøm 
kommer i tillegg. Det påpekes at bestilt areal vil håndheves, dette for å sikre at alle som 
bestiller får plass. Det tilbys 8×6 meter eller 12×6 meter. 
 
Priser: 
8x6m: 300,- pr natt 
12x6m: 400,- pr natt 
Strøm (10A): 100,- pr natt 
(Det er mulighet for å bestille flere 10A kurser pr. deltager/team.) 
 
Bestilling av plass gjøres ved å sende mail til f.elle@venturos.no 
Ved bestilling av plass vil man motta bekreftelse på plass der det også fremgår 
betalingsinformasjon. 
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Klasseregler for SmallTire StockSuspension 
 

Generelt: SmallTire StockSuspension (STSS) er en dragraceklasse for lett modifiserte 
biler som konkurrerer Heads-up uten index. Kvalifisering foregår etter raskeste ET. 
Startmetode 0,400sek Pro tre. Eliminering etter pro stige. Lanechoice bestemmes etter 
kvalifisering i første elimineringsrunde, deretter etter beste tid i foregående runde. Burnout 
over startlinje er tillat. 
 
Bil: Det kreves at bilens utgangspunkt er en serieprodusert modell. 
For klassen kreves sikkerhetsutstyr i henhold til ET og slutthastighet som beskrevet i §614 
«Generelle Tekniske Bestemmelser» og gyldig vognlisens for dragrace. 

 

Karosseri: Skal ha originale linjer og utseende. Løse deler som bakluke, dører, 
framskjermer, ruter, etc kan skiftes ut til annet materiale men må ha original fasong. 
Panser og støtfangere fritt. Torpedovegg og gulv skal være originalt og på original plass. 
Girkassetunnel kan være avtagbar men i originalt materiale og tilnærmet original fasong. 
Rammevanger/ ramme skal være originale og på original plass. Ramme kan fjernes/byttes 
til rør foran fremre infestning til forstilling. "Dempertårn" må ha original topp der hvor 
demper/fjærbein er festet.  

 

Hjuloppheng: Skal være av original type og festet på original plass i karosseri eller ramme. 
Akselavstand skal være original + - 1". Uoriginale "bolt on" deler tillat. Elektroniske eller luft 
styrte støtdempere forbudt. 

 

Motor: Motorvolum fritt. Kun en type "poweradder" tillatt. 

 

Transmisjon: Automat med converter eller manuell kasse tillat. Girkasse uansett type skal 
kun styres av fører. Ingen hjelpemidler tillat. 

 

Dekk: Slicks tillat.målt høyde max 28" målt bredde på slitebane max 10,5". (her er det de 
faktiske mål som gjelder, ikke hva dekket er merket som.) W dekk ikke tillat.  

 

Wheeliebars: ikke tillat  

 

Vinge/spoiler: Tillat.  

 

Elektronikk: Hastighetsfølere på ikkedrivende hjul er ikke tillat. 
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