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TILLEGGSREGLER 
 

VI HAR GLEDEN Å INVITERE DEG TIL 

DEN NYE BJERKESPRINTEN 

På Bjerke travbane 31/10/2020 
LØPET ARRANGERES I SAMSVAR MED ISR, NSR 

OG DISSE TILLEGGSREGLER. 
 

1.  ARRANGØR:   

OSLO MOTOR SPORT      

 

2.  ADRESSE, TELEFON OG TELEFAKS 

OSLO MOTORSPORT  

Lindebergåsen23 A. 1071 

 

OPPLYSNINGER: 

Bjørn Gulbrandsen: 901 62 097 

 

3.  ARRANGØRLISENS NR.:  
ARSR  28172 

 

4.  JURY OG SIKKERHETSKONTROLLANT: 

Juryleder   :  Tom Kaasa 

NBF´s Sikkerhetskontrollant :  Tom Kaasa 

Jurymedlem   :  Lars Faale 

Jurymedlem   :  TBA 

jurymedlem   :  TBA 

Deltager kontakt   :  TBA 

 

 

5.  HOVEDFUNKSJONÆRER OG SPORTSKOMITÉ: 

Løpsleder   :  Bjørn Gulbrandsen,    90160097 

Ass. løpsleder   :  Kjell Lorentsen            95134511 

Sekretær   :  Anita Lorentzen           97037625 

Teknisk kontrollant  :  Roy  Andersen             90151038 

Covid19 ansvarlig  :  Arild Østby                  91518888 

 

6. TID OG STED:  

Lørdag 31/10 2020.  Bjerke Travbane. 

Start og mål på travbanen.  

Starttid vil bli opplyst i startprogrammet.                                        

Telefon løpsdagen 901 62 097 

 

7.  LØPETS ART:   

Rally og Rallycross biler bestående av en prøve på ca. 1,6 km som kjøres på indre bane. 

Rally bilene kjører som sprit rally og rally cross som grusbane løp. 

Det kjøres fortløpende med start mellom de startene deltakere og deltagere med fullførte runde. 

Løpet vil bli avviklet med to kvalifiserings omganger. Ed 16 beste tider i hver klasse går videre til 

finaler. Finalene kjøres med enkelt start med 2 og 2 deltagere (se stigemal siste side) 



   

2 

 

Deltager starter diagonalt over banen for hverandre. hvor det pares, 1. plass mot siste plass og 2. plass 

mot nest sist osv.  

Løpet er begrenset til fire klasser med 16 biler i hver klasse 1.finale runde. Med flere en 64 påmeldte 

vil de som har kval tid innenfor de 16 beste i klassen ikke komme videre. 

 

8.  LØPETS LENGDE:  

Kvalifisering 1,6 km. km x 2 omganger (runder).  

Finaler 1760 m pr. heat, avhengig av plassering til vinner plass > 4 finaler og en bronse finale 

Det tas forbehold om antall runder i forhold til antall påmeldte deltakere og tidsskjema. 

Opplyses i startprogram eller på førermøtet.  

 

9.  KLASSEINNDELING OG STARTREKKEFØLGE: 

 

1. Rally biler uansett klasse,    finale omgang 16 biler, 

  obligatorisk kartleser/påsitter med gyldig Rally lisens/engans fra NBF 

2. Rally biler uansett klasse 4 hjuls trekkere finale omgang 16 biler 

obligatorisk kartleser/påsitter med gyldig Rally lisens/engans fra NBF 

3. Rallycross biler uansett klasse,  finale, omgang 16.  

4. Crosskart åpen klasse 250 - 650 – Extreme     finale omgang 16 biler 

 

10.  LISENSER: 

Det kreves gyldig lisenser utstedt av NBF for både 1. og 2. fører, gyldig førerkort samt medlemskap 

i klubb/motororganisasjon tilsluttet NBF. Deltakere plikter å ha med seg alle nødvendige papirer, samt 

Bilens vonglisens og homolongeringspapirer. ( Se kapittel 6 i NSR § 50 – 61). 

«kartleser» lisens avtales ved påmelding lisens 100,- i sekretariatet ved ankomst 

 

11.  ANMELDELSE - AVGIFTER: 

Skiftelig anmeldelse web side: www.sprintrally.no,  

Anmeldelse frist   : Torsdag 29.10. kl. 23.00 

Startkontingent   : kr 2.000,-  

 

Innbetales til Oslo Motorsports bankkonto: 1503 93 05760 

 ta med kvittering for innbetaling til innsjekk. 
 

Anmeldelsen skal være arrangøren i hende innen angitte frister.  

For øvrig henvises det til NSR kapittel 4, § 34 – 44 

 

Generelle opplysninger 

Hvert team kan kun bestå av 1. deltaker pluss 2 team medlemmer som må meldes inn iht. til 

løpets tilleggsregler. Altså Totalt 3 personer per team. (eks. sjåfør kartleser mekaniker). 

 

Ved nødvendighet kan arrangør endre dette antallet, med begrunnelse.   

 

Arrangementet har elektronisk COVID 19 Registrering.  
Elektronisk innsjekk for Covid19 gjøres i sekretariatet dette gjelder for alle. 
Registreringen er enkel, man skanner en QR kode og følger anvisningen i App. 
Deltager melding kommer i løpet av kort tid. 
 

12.  AVBUD: 

Eventuelle avbud skal skje snarest, først på telefon/SMS 901 62 097 til sekretæren / løpsleder og 

deretter skriftelig til arrangøren. Vi viser til NSR § 34. 

 

 

 

 

 

http://www.sprintrally.no/
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13. TIDSSKJEMA 

Teknisk kontroll /sekretariat åpent: Lørdag 31/10 2020, kl.09.00. Bjerke Travbane. 

 . 

Obligatorisk Førermøte Bjerke Travbane. 

Lørdag 31/10 2020. kl. 12,00          

kl.13.00: Start 1 bil.  
 

14. TEKNISK KONTROLL 
 

Det vil være ordinær teknisk kontroll, men hovedvekt på det sikkerhetsmessige.  

Tekniske kontrollører skal i hovedsak se, ikke røre.  

Deltagere skal selv åpne panseret, bagasjelokk og dører.  

Det er deltagere sitt ansvar å sørge for overflatedesinfisering av kontaktflater på bilen før og etter teknisk 

kontroll. 

 

15.  DEKK: 

Dekk, Rally ifølge NSR § 305 punkt G, klassing liste. 

Dekk RC/SC/CK skårne slicks 

Dekk Crosskart ifølge NSR 

 

16.  STØYBEGRENSNING: 

Støybegrensning ifølge NSR § 305 punkt L, maks 100 db. Måling foretaes iht. NSR § 303. 

 

17.  DRIVSTOFF: 

Drivstoffet skal være bensin som er i vanlig handel (ikke flybensin etc.).(Definert i ISR Till. J 

art.252.9.1). Se NBFs internettside. 

I klasser der det kan benyttes bensin tilsatt etanol som drivstoff, vil det fremgå av spesialreglementene. 

Det anbefales montert FIA-homologert brannslukningsanlegg iht. FIA ISR tillegg J Art. 253.7 på biler 

som benytter bensin tilsatt etanol.  

Bilene skal i tillegg merkes med egen oblat på venstre siderute bak 

 
18.  FORSIKRING: 

I henhold til Bilsportboken 2008, side 20 – 21. 

 

19.  KJØREPLAN: 

Kart vedlagt denne invitasjon, mer informasjon på førermøtet. 

 

20. PRIKKBELASTNING: 

Kjøring utenfor bane markeringer gis tidstillegg på 10 % i forhold til egen tid pr gang. 

 

21. MAX- OG RESPITTID: 

Max tid på spesialprøvene er angitt. Løpets respittid er 30 minutter. 

 

22.  SERVICE: 

Service på egen depot plass, HUSK: Presenning under bilen! 

 

23.  DEPOT: NB!!!! 

Depot vil bli på søndre grusparkering. 

Line up via innkjøring til tunell før start ved bane innkjøring under kvalifiseringer. 

Brannsikring Alle deltagere må ha godkjent brannslukker på minimum 6kg er tilgjengelig på egen 

depotplass 

Miljø Alle deltagere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller tilsvarende beskyttelse under 

bilen på/i all service og depot plasser. 
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24.  TIDTAKING:             

Elektronisk tidtaking med 1/100 sek. Nøyaktighet. Uavhengig reservetidtaking vil bli foretatt. Streiker 

det elektroniske, vil det uavhengige reservetidtakingen være avgjørende for gjeldene klasse.  

I finaler går vinner videre til neste finale runde. Tid tas hvis tvil om første målpassering i heatet. 

 

25.  STARTMETODE: 

Starteren med start lys./ eller flag under kvalifisering. 

 

26.  RESULTATER, DELTAKER- OG JURYMELDINGER: 

Resultatene vil bli slått opp på offisiell oppslagstavle - vinduer i sekretariatet - etter hver omgang. 

Deltaker- og eventuelle jurymeldinger vil bli slått opp samme sted. 

 

27.  PREMIERING. 

I hver kategori utdeles 1.2. og 3. plass. Tredje plass utdeles etter en bronsefinale i hver kategori. 

 

28.  PROTESTER OG APPELLER: 

I henhold til NSR kapittel 10 og 11. 

 

29.  REKLAME: 

Arrangørens eventuelle reklame meddeles i startprogrammet. Frikjøp kr 500,-. 

 

30.  PARC FERMÉ: 

Ifølge NSR § 413. Deler av depotet vil bli avsperret til parc fermè område. 

 

31.  AVLYSNING / INNSKRENKNING: 

Arrangøren forbeholder seg retten til å innskrenke/begrense antall deltagere, eller avlyse løpet dersom 

spesielle grunner. Skulle eventuelle uforutsette hendelser tilsi dette. 

 

32.  ULYKKESKOMMISJON: 

I henhold til NSR § 216 pkt. C 

Løpsleder Bjørn Gulbrandsen 

NBF´s sikkerhetskontrolltant   

Sikkerhetssjef   

 

33.  Antidoping kontroll  

Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge og i den forbindelse Vedlegg A, 

§§ 100 og 101 i NSR. Alle må medbringe legitimasjon til førermøtet i tilfelle dopingkontroll.  

Førere blir varslet om en eventuell kontroll på førermøtet.  

 

COVID-19 TILTAK/ SMITTEVERNREGLER 

Smitteverns ansvarlig: Arild Østby 91 51 88 88. 

Oslo motorsports reglement i forbindelse med og bakgrunn av Covid-19 situasjonen. 

Oslo Motorsport er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig 

måte. Dette krever et godt samarbeid mellom funksjonærer, deltakere, og andre som er 

tilknyttet aktiviteten.  

Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under COVID-19 utbruddet. 
 
Hostehygiene og holde avstand 1m både ute og inne er avgjørende for å begrense 
dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene 
hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. 
 



   

5 

 

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er: 
 
1. Syke personer skal holde seg hjemme.  
2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.  
3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personene. 
 
Arrangementet har elektronisk COVID-19 Registrering.  
Elektronisk innsjekk for Covid19 gjøres i sekretariatet dette gjelder for alle. 
Registreringen er enkel, man skanner en QR kode og følger anvisningen i App. 
 
Besøksregistrering betyr at Oslo Motorsport fører et register over sjåfør, team og 
funksjonærer. Formålet er å kunne overlevere relevante data fra registeret i tråd med 
smittevernlovgivningen for å spore eventuelle nærkontakter hvis for eksempel en registrert 
person på baneanlegget har testet positivt på covid-19. 
 
Hvordan forholder du deg når du ankommer arrangementet og depot? 
 
Hvert team kan kun bestå av 1. deltaker pluss 2 team medlemmer som må meldes inn iht. 

til løpets tilleggsregler. Altså Totalt 3 personer per team. 

Team som har med flere personer enn tillatt og som ikke er anmeldt vil bli rapport til 

juryen og minimumsstraffen vil være diskvalifikasjon fra løpet. 

Vi ønsker at hvert team selv tar med:  
håndsprit, beskyttelse hansker, og munnbind til sine i teamene. 
 
Ankomst Depot: 
Før innkjøring til depot skal alle de som er med i teamet få på seg armbånd i henhold til de 
personer som er meldt inn. Dette båndet mottar du av depot ansvarlig ved innsjekk i 
deltagerlister ved adkomst. 
 
Bånd blir altså ikke bare delt ut, men skal settes på armen ved ankomst. 
 
Opphold i depot 
Alle team skal i størst mulig grad forholde seg til sitt team og sin depotplass. 1-meters regel 
skal overholdes for alle som ikke er familie medlemmer. 
Når man skal se på løpet skal også 1-meters-regel overholdes.  
 
Teknisk kontroll 
Det vil være ordinær teknisk kontroll, men hovedvekt på det sikkerhetsmessige. Tekniske 
kontrollører skal i hovedsak se, ikke røre.  
Deltagere skal selv åpne panseret, bagasjelokk og dører.  
Det er deltagere sitt ansvar å sørge for overflatedesinfisering av kontaktflater på bilen,  
før og etter teknisk kontroll.  
 
Førermøte 
Det skal under vært førermøte og ved fremmøte til felles forsamlinger benytte munnbind.  
 
Covid-19 Kontroll 
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Deltagere med team må ha full forståelse for at det vil bli utøvet uoppfordret kontroll av 

reglement, bånd og avstands klarering gjennom dagen. 

Dette må imøtesees med vennlighet fra deltagere og berørte personer. 

Dersom noen blir syke med Covid-19 symptomer løpshelgen eller i etterkant skal dette 

varsles til COVID-19 ansvarlig, Arild Østby Mobil 91 51 88 88  

Oslo Motorsport er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig 

Forsvarlig måte. Dette krever et godt samarbeid mellom alle funksjonærer, deltakere og 

andre som er tilknyttet aktiviteten. 

Se for øvrig: 

 https://bilsport.no/informasjon-og-retningslinjer-i-forbindelse-medcovid-19/  

 

Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under 

covid-19-utbruddet. 

Takk for at du viser omsorg. 

 
 

 
  

 

https://bilsport.no/informasjon-og-retningslinjer-i-forbindelse-medcovid-19/
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Tegning: 

 

Finale oppsett: 

 

 
 

 

 

 

 
 


