KNA KLEPP MOTORSPORT

INNBYDELSE OG TILLEGGRSEGLER
KNA Klepp ønsker alle hjertelig velkommen til regionsløp (RL-2)
Søndag 22. September 2013, på Reve Kart Ring.
Stevnet arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement ( ISR ) ,
Det Nasjonale Sportsreglement for Norge ( NSR ), Kartingreglementet, samt disse
tilleggsregler.
Konkurransen: Regionalt H-løp Formel-K, åpent for førere med gyldig Norsk lisens.
Arrangør: KNA Klepp Motorsport
Adresse: Nordsjøvegen 710, 4352 Kleppe
Dato for stevnet: Søndag 22 September 2013
Arrangørlisens: ARRE 13.09013

Kontaktperson: Svein Helge Larsen, 975 48 321
Oppslagstavle: På vegg ved kiosk.
Klasser: F-Cadetti (løp), F-Mini, Junior 60, F-Yamaha,
F-Rotax, KZ2.
Klasser med færre enn 5 deltagere kan arrangøren avlyse. Arrangøren forbeholder seg
retten til å kjøre klasser sammen.
Startnummer: Det kreves startnummer på alle fire sider.
Startprosedyre:
Startmetode med lys, alternativt flagg etter NSR § 750.4.
Det blir rullende start i alle klasser unntatt gir karter.
Tyvstart straffes med et tidstillegg på 10 sek. i gjeldende heat/ finale.

Debutanter stiller bakerst i alle heat og finaler.

KNA KLEPP MOTORSPORT
Tidkjøring:
Det kjøres klassevis elektronisk tidtaking med automatisk registrering.
Eneste godkjente transponder er AMB TranX 160.
Tidkjøringen går over 7 minutter, der beste rundetid teller for startoppstilling i første heat.
Trening:
Det blir ingen trening på fredag.
Lørdag: Innsjekk og teknisk fra kl 08.30-10.
1 x 10 min pass trening, fra kl 10.00
Endelig tids skjema deles ut ved innsjekk.
Løpsopplegg:
Det kjøres 1 x innledende heat og 2 x finaler.
Tidkjøring bestemmer startposisjon i første heat.
Det kjøres 12 runder i Cadetti, Mini og Junior 60 i innledende heat.
Øvrige klasser kjører 14 runder.
Resultat fra innledende heat danner startposisjon i 1 ste finale. Resultatet fra
1ste finale danner startposisjon for 2 ndre finale.
Finaler for Cadetti, Mini og Junior 60 kjøres over 14 runder.
Øvrige klasser kjører 17 runder.
Løpets vinner er den som vinner siste finale.
Teknisk:
Alle må ha med de motorer, rammer og dekk de vil benytte i løpet, samt
personlig utstyr og brannslukkingsapparat med påført lisensnummer når
de møter til teknisk kontroll, ref. § 711 side 30, kartsportboka. Fyll ut
påmeldingsskjema fullstendig, sjekk rammenr. og motornr. og signer før
fremmøte teknisk.
Husk 2 årig godkjenning av brannslukningsapparater, Bilsportboken § 304 pkt. 10.
Husk Godkjent Snell-Fia CMS2007/CMR2007 hjelm for alle førere under 15 år.
Kartsportboken § 713 pkt. 2.
Påmeldingsavgift:
- Løps Cadetti, Mini og Junior 60 kr 500,- Øvrige klasser kr 700.- Etteranmelding +50%
Påmeldingsfrist: 16. September 2013, Kl 20:00.
Premiering: Alle Cadetti, Mini, Jr.60 blir premiert. Øvrige klasser blir 1/3 av påmeldte
innen fristen premiert.
Poengberegning: Poeng etter system i VM (Pre-finale og finale teller i klubbmesterskap)

KNA KLEPP MOTORSPORT
Øvrig:
Transpondere kan leies; 500,- + vogn lisens i pant, dette ordnes etter at teknisk kontroll er
utført. Vognlisens og 200,- fås igjen ved innlevering av transponder.
Betalingsterminal er tilgjengelig, og alle oppfordres til og bruke denne ved innsjekk.
Alle deltagere må benytte tett presenning, absorberingsmatte eller tilsvarende
beskyttelse under karten på/i alle service og depotplasser. Beskyttelsen må være så stor
at den beskytter mot utslipp mot miljøet, må dekke under hele karten. Bilsportboken §265.
Flaggvakter: Ledsager/ anmelder må påregne og være flaggvakt når egen sjåfør kjører.
Ref: 750 pkt 11.
Alle oppfordres til å hjelpe til med rydding etter løpet er fullført.
Funksjonærer:
Løpsleder: Ole-Andreas Sømme
Ass. Løpsleder: Tore Christensen
Jury: Anfinn Haldorsen
Starter: Ole-Andreas Sømme
Start/ Måldommer: Tore Christensen
Tidtaker: Kjartan Grønsdal
Rundeteller: Bernt Eriksen
Løps sekretær: Mette Mellemstrand
Teknisk sjef: Ronny Hegglund
Grid sjef: TBA
Sanitet: Norsk Folkehjelp Jæren
Medic: Sverre Severson
Baneobservatør: Ove Polden
Bane mannskap: Andre Kristiansen
Depotsjef: Edmund Ousdal

