REGLEMENT FOR KVALIFISERINGSLØP:
• Kvalifiseringsløp kjøres etter NBF’s bilcross reglementet.
Heatene skal fylles opp/jevnes ut.
• Flytting av kvalifiseringsløps dato må godkjennes av Hastighetskomiteen.
• Tilleggsregler skal lages etter mal fra Hastighetskomiteen.
• Arrangøren av løpet står for premieringen av kvalifiseringsløpet.
• NBF lisensiert løpssekretær er ansvarlig for:
o Innsendelse av fullstendige resultatliste. o Rapport på egne skjema/epost
mottatt av landsfinalearrangøren, hvem det er delt ut konvolutter til.
o Begge disse sendes senest første virkedag etter arrangement til
Landsfinalearrangøren og Hastighetskomiteen - hastighet@nmk.no
• Kval-konvolutter skal ikke deles ut til deltakere hvis disse regler ikke er fulgt.
• Meld fra til Hastighetskomiteen hvis løpet blir avlyst.

GJELDER KUN NMK’SLANDSFINALE I BILCROSS JUNIOR.

• De seks beste i hvert løp er kvalifisert. Men maks 50 % av startende (rundet oppover).
(Som startende regnes de som har gjennomført teknisk kontroll).
NB! Ingen andre enn Hastighetskomiteen kan gjøre unntak for denne regelen.
• Dersom en av de seks beste er kvalifisert tidligere, rykker nestemann på lista opp,
begrenset opp til og med nr. 10. Men maks 50 % av startende (rundet oppover).
• Landsfinale arrangøren lager innbydelse til finalen i NMK’s Juniorlandsfinale i
bilcross. Dette skal sendes ut til arrangøren i god tid før kvalifiseringsløpet.
Innbydelsen skal deles ut til de kvalifiserte ved premieringen.
• Løpsavgift til NMK iht. landsmøtevedtak 2017. Pr d.d. er dette kr 2.500,-.

GJELDER KUN NMK’S LANDSFINALE I BILCROSS SENIOR

• De 6 beste i hvert løp er kvalifisert såfremt det er 30 deltakere til start i klassen.
Dersom en av de seks beste er kvalifisert tidligere, rykker ikke nestemann opp på lista.
Er det mellom 20 og 30 deltakere i klassen, er de 3 beste kvalifisert. Er det under 20
deltakere i klassen, er det ingen som er kvalifisert
Heatene skal fylles opp/jevnes ut.
• Landsfinalearrangøren lager innbydelse til Landsfinalen, som også skal deles ut ved
premieringen. Dette skal sendes til arrangøren i god tid før kvalifiseringsløpet.

• Gullbillett se eget dokument.
• Løpsavgift til NMK iht. landsmøtevedtak 2017. Pr d.d. er dette kr 5.000,-.
1/1

Hastighetskomiteen 11.03.2022

