Tilleggsregler Lista Motorfestival.2018

Addendum til Tillegsreglene for Lista Motorfestival 2018
NBF har tildelt Jæren Dragrace Klubb NM i Street Legal siden NM i Fyresdal ble avlyst. I denne
forbindelse legges dette addendum til allerede utstedte tilleggsregler for LM 2018.
Under stevnet 10-12/8-2018 kjøres NM etter NBF’s §633 på lørdag 11/8-2018. Klassene
Bracket og Badboys får da NM status såfremt det kommer nok antall deltagere etter §633.
Under NM blir navnet på disse klassene «Heads Up» (Tidligere Bad Boys) og «Dial In»
(Tidligere Bracket) Kravet er minst 16 deltagere i hver klasse for at NM skal kunne
gjennomføres. NM klassene vil i tillegg til NM også telle poeng i West Coast Cup.
Mesterskapet er åpent for alle deltagere som tilfredstiller krevene beskrevet i §633. Street Legal
er åpent for alle deltagere med Norsk registrert bil ihht §620 og som er medlem av Norsk
folketrygd. Deltagerene i Street Legal må ha gyldig førerkort klasse B. Helårs lisenser for Street
Legal eller engangslisener som kan kjøpes på stevnet kreves. For Street Legal Kreves godkjent
hjelm i henhold til NSR §304, pkt. 1, samt ikke brennbare heldekkende klær. Hjelm iht ECE
standard 22 (E-merket) er tillatt. Nylon er forbudt. Sko i ikke brennbart materiale som dekker
foten kreves.
Stevnet kan avlyses som følge dårlig vær, force majeure og andre forhold som medfører at
stevnet ikke kan fullføres. Dersom stevnet avlyses tilbakebetales ikke startkontigent eller kjøpte
lisenser.
Lista Motorfestival setter ikke begrensning oppad på antall deltagere men begrenser stigene til
maksimalt 64 kvalifiserte da detter er den største stigen tidtakningen kan håndtere. Stigene
økes i størrelse ved 66% kvalifiserte slig at 16 stige blir til 32 stige ved mer enn 21 deltagere, 32
stige blir til 64 stige ved mar enn 42 deltagere.
Begge klassene kjøres fortsatt med ett breakout på 7,70sek og absolutt breakout på
7,60sek.
Det kjøres sportsmansstige i Dial inn klassen. Det kjøres Pro stige i heads up klassen. Det
kjøres om 3. plass mellom taperne av semifinalen.
Dial inn klassen kvalifiserer etter reaksjonstid. Eliminering med handicap start. Heads up
klassen kvalifiserer etter best tid mot klasseindeks (ET 7:70) Eliminering med Heads up start.
Se forøvrig relevante punkt i §631 og §619.
Klassen Street inngår ikke i NM. Klassen SL 6,70 inngår ikke i NM og kjøres som
annonsert.
For de deltagere som ønsker å samle poeng i West Coast Cup for klassen Street vil det fortsatt
være mulig å delta i klassen Street, men vi oppfordrer deltagere i Street til heller å delta i en av
NM klassene på lørdagen. Ved mindre enn 3 deltagere i Street vil disse flyttes over i den NM
klasse deltageren selv måtte ønske. NM kjøres kun lørdagen, søndag kjøres de klasser som
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tidligere er annonsert. Deltagere som allerede er påmeldt i Street og søm ønsker å skifte klasse
til en av NM klassene kan gjøre dette ved innsjekk.
Alle klassene inngår fortsatt i West Coast Cup som beskrevet i tilleggsreglene.
For NM klassene kjøres bronsefinale mellom «semi final loosers» før finalen.
Påmelding avgift og frister som beskrevet i tilleggsreglene.




Påmeldingsavgift 200,Enganslisens 300,- (kan kjøpes i sekretæriatet)
Påmeldingsfrist senest før siste kvalrunde.

For de som ønsker å forhånds påmelde seg er dette beskrevet i tilleggsreglene.
http://jdrk.net/onewebmedia/TrLista18pdf.pdf
Mesterskapet er åpent for førere som innehar gyldig norsk dragrace førerlisen og
førerlisens for street legal engangs eller helårslisens.
NM kjøres på Lørdagen 11/8-2018.
Tidspunkt:

Fredag 10/8-2018
Lørdag 11/8-2018

Innsjekk og Teknisk 15:00-22:00
Insjekk og Teknisk 09:00-12:00
Kvalifisering 10:00 – 14:00
Eliminering Street Legal fra 15:00
Premiering Street Legal etter finaler.

Reglement §633 for NM i Street Legal finnes på
https://bilsportboka.no/kapittel/dragrace/reglement-norgesmesterskap-street-legal/
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