TILLEGGSREGLER THUNDER VALLE STREET LEGAL 2.7.2016
1. ARRANGØR
Løpet arrangeres av Jæren Dragraceklubb.
2. KONKURRANSE
Løpets navn er Thunder Valle Street Legal. Konkurransen går over 1/8 engelsk mile
(201.16 meter) for klassene Street legal. Deltagere i Street Legal klassene får kjøpe
engangslisenser ved sekretariatet. NB! kun forhåndspåmeldte er garantert lisens. Lisens
er kun gyldig sammen med gyldig førerkort.
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 2016 samt disse tilleggsregler.
4. ARRANGØRLISENSNUMMER
Arrangørlisenser for de enkelte stevner oppbevares hos løpsleder. Arrangementet er
approbert av NBF.
5. SPORTSKOMITÉ
Sportskomiteen består av representanter for de fire klubben som følger:
Løpsleder:
Anders Lomeland
Arrangementsleder:
Rune Bakke
Juryleder:
Ole A. Marthinsen
6. TIDSPUNKT/STED
Løpet finner sted på Setesdal Luft og Motorsenter 2.7.2016 klokken 15:00. Løpet inngår i
West Coast Cupen. Klokkeslett for løpet annonseres på jdrk.net. Løpet kjøres etter
dragraceklassene.
Løpsledelsen kan kontaktes løpsdagen i sekretariatet. I sekretariat utleveres deltagernes
løpspapirer mot fremvisning av gyldig:
• Førerkort
• Vognkort
7. KLASSEINNDELING
Løpet innbyr biler til deltagelse i følgende klasser:
Bracket
Street
Bad Boys
Junior Dragster
MC
Det kvalifiseres til Sportsman-stige på reaksjonstid i klassen Bracket . Klassen har fullt tre.
Det kvalifiseres til Prostige i klassen Bad Boys. Klassen har 0,500 protre.
Break Out for Street Legal er 7,70 sek.
Det kjøres maksimalt 32 bilers stiger.

www.jdrk.net
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8. PÅMELDING
Påmeldingsavgift i henhold til vedlagte liste. Påmelding kan gjøres på stedet eller på
forhånd på jdrk.net. Forhåndspåmeldingen stenger søndag 26.6.2016. Kun
forhåndspåmeldte er garantert engangslisens. Deltagere som ikke har gyldig fører og vogn
lisens må løse engangslisens.
Deltageravgifter:
Medlemmer av JDRK:
Ikke medlemmer av JDRK:
Medlemmer av JDRK:
Ikke medlemmer av JDRK:

NOK 400,- med enganslisens
NOK 500,- med engangslisens.
NOK 100,- uten engangslisens
NOK 200,- uten engangslisens.

Det følger ikke med teamkort. Teamkort kan kjøpes i sekretariatet mot en avgift på 200 kr.
9. TIDSFRIST
Forhåndspåmeldingen stenges søndag 26.6.2015. Det er mulig å melde seg på i
sekretariatet på løpsdagen, men kun forhåndspåmeldte er garantert engangslisens.
Sekretariatet og teknisk er åpent fra 13:00 til 15:00. Førermøtet avholdes 14:30 ved
hangaren. Eventuelle endringer i tidsplanen eller ekstra førermøte annonseres over
høyttaler. Førermøte er obligatorisk for alle førere. Løpet starter ca klokken 15:00. Det
arrangeres dragrace stevne samtidig, alle tider er derfor cirka tider.
10. FORSIKRING
Løpet er forsikret gjennom NBF’s arrangør- og føreransvarsforsikring i UNI Storebrand.
11. PREMIERING
Premiering foretas etter finalene. Cupvinnere premieres etter siste stevne. Klassene
premieres separat. Det deles ut premier til vinner og runner up etter hvert stevne.
12. DEPOT/STARTPLATE
Ingen adgang til startplate for andre enn førere. Publikum og deltagere har fri adgang
innenfor sperringene i depot. Det er ikke anledning til å kaste spesialavfall i depot. Ingen
oljebytte under stevnet med tanke på søl. Strøm kan kjøpes i sekretariatet mot en avgift på
500 kr.
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. Slicks er ikke tillatt i Street
Legal.
14. MILJØ
Deltagerene må selv sørge for at det de har med seg, inklusive avfall av alle slag, blir
fjernet etter stevnet. Dersom deltagerne skal arbeide på kjøretøyet i depot skal dette pågå
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.
14. RESULTATLISTE
Resultatene vil bli lagt ut på internettsiden www.jdrk.net etter løpet.
www.jdrk.net
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15. REKLAME
Arrangøren forbeholder seg retten til reklame på deltagerbilene 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.
16. STARTNUMMER
Deltagerene uten fast startnummer får tildelt dette i sekretariat. Startnummer skal merkes
opp i henhold til NBF’s anvisninger. Startnummer skal være synlig på skrått forfra fra
høyre. Deltagere som har deltatt i tidligere stevner i West Coast Cupen må bruke samme
start nummer hele året på grunn av resultatregning.
17. UTSTYR
Brennstoff må oppbevares på godkjent beholder.
18. PROTESTER
Protestfrister og gebyrer etter NSR.
19. JURY/FAKTADOMMER
Juryformann Ole A. Marthinsen.
20. STREET LEGAL
Biler som meldes på til Street Legal skal være registrert med HVITE/GRØNNE skilt
(Prøveskilt er ikke tillat). Fører skal ha gyldig førerkort og hjelm. Bil og utrustning må være
i henhold til NBF’s regler for Street legal. Breakout for Street Legal er 7,70 sek. Absolutt
breakout er 7,60 sek. Deltagere som forlater depot med konkurransekjøretøy under
stevnet skal inn til ny teknisk kontroll når de kommer tilbake. Startnummer skal fjernes fra
kjøretøy før området forlates. Se forøvrig NBF’s regelverk. Dersom du ikke står registrert
som eier på bilen må du fremvise gyldig fullmakt fra eier.
21. PROGRAM
Teknisk: 13-15:00
Sekretariat: 13-15:00
Førermøte: 14:30
Løpsstart: 15:00
Alle tider er cirka tider.

www.jdrk.net

