
 

Cupregler - FMK Nasjonal Rallycross cup 2023 
Oppdatert: 23.12.2022  

1. Innbydelse 

Det arrangeres i 2023 cup i Nasjonal Rallycross (NRC). I tillegg til bestemmelsene i § 600 
Spesialreglement for Rallycross 2023, § 312 Teknisk reglement Nasjonal Rallycross (NRC) 2023 og 
tilleggsregler i den enkelte konkurranse arrangeres cupen etter nedenstående regler. 

Påmelding til løp skal åpnes minst en måned før løpsdato. 

 

2. Deltakere og påmelding 

Cupen er åpen for førere som innehar gyldig lisens for hastighetsløp. I tillegg til startavgift per løp, koster 
det 600 kr å delta i hele NRC cupen 2023 (alle 6 løp). Deltakeravgift for cupen skal dekke 
administrasjonsutgifter og premiering.  

Påmelding sendes til FMK Motorsport innen 31.03.2023 

Epost: nrc-cup@fmkmotorsport.no 

Påmeldingsavgift betales til konto nummer: 1506.86.45546 

Navn: 

Epost: 

Mobil: 

Klubb: 

Start nr: 



 

3. Klasser 

Cupen gjelder følgende klasser: 

• Nasjonal (NRC) - §312 Teknisk reglement for Nasjonal Rallycross (NRC) 

Arrangørene skal invitere til NRC klasse på alle løp som er tellende i cupen. 

 

4. Løp i mesterskapet 

Følgende løp inngår i mesterskapet: 

• NMK Gardermoen, Gardermoen Motorpark : 27. mai 2023 

• NMK Bergen, Eikås Motorsenter : 10. og 11. juni 2023 

• NMK Melhus, Bollandsmoen Motorsportsenter : 1. og 2. juli 2023 

• NMK Bø, Ralle Motorbane : 8. og 9. juli 2023 

• NMK Krabyskogen, Krabycrossen: 9. sept 2023 

• NMK Kongsberg, Sølvcrossen: 16.-17. sept 2023 

 

5. Gjennomføring 

NRC deltakere kjører sammen i innledende omganger og finaler, uten deltakere fra andre klasser. Det 
skal foreligge resultatlister for klassen. 

 

 

6. Bedømmelse 

Fem (5) av seks (6) løp definert i pkt. 4 er tellende.  

Etter innledende omganger blir det delt ut poeng til de 10 beste: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.  

Etter finale deles det ut poeng etter følgende skala: 20-17-15-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Disse deles 
ut til de 16 beste deltakerne i klassen, basert på arrangørens resultatliste etter gjennomført løp. 

Det gis 5 bonuspoeng ved deltakelse på (5) tellende løp i cupen.  

Vinner av NRC cup 2023 blir den deltakeren som har oppnådd høyest poengsum etter sesongslutt. Ved 
poenglikhet mellom to eller flere førere avgjøres rekkefølgen gjennom størst antall seiere, andreplasser 
osv. Er det fortsatt likhet skal resultatet fra det siste løpet i cupen være avgjørende, deretter nest siste 
osv. 

 



7. Premiering 

Premiering i henhold til tilleggsregler på hvert løp. Deltakerne oppfordres til å møte til premieutdeling i 
kjøredress. 

Det arrangeres premiering etter siste løp i cupen, alle deltagere i blir premiert. 

Eget skriv kommer ang premieutdeling. 

 

 

8. Resultater 

Komplett resultatliste for NRC klassen sendes fra arrangør til NRC cup's resultatansvarlig samme dag som 
løpet avsluttes (bruk kontakt e-post adresse under pkt. 10).  

 

9. Profilering 

Arrangørene plikter å bruke NRC cup 2023 som et budskap i sin markedsføring. Dette gjelder 
annonsering, plakater, program ol. NRC komiteen skal i tillegg ha mulighet til å sette reklame på NRC 
bilene, samt sette opp en eller flere samleplakater/bannere under løpene for eventuelle sponsorer. 
Plassering avtales med arrangør, slik at plassering er på en slik måte at de ikke fysisk hindrer arrangørens 
egne sponsorer.  

 

10. Kontaktinformasjon 

Klubb ansvarlig for cup:  

FMK Motorsport. 

Kontaktinformasjon arrangørklubb: 

Vidar holum 

Tlf.: 92200402 

Epost leder@fmkmotorsport.no 

Kontaktinformasjon NRC komite:  

• Kim Grytdal, tlf. 95 10 28 98, grytdalmotorsport@live.no  

• Tom Andre Grytdal, tlf. 91 83 63 87, tomapgg@gmail.com 

• Jan Sverre Hansen, tlf. 91 16 27 93, jansverreh@viken.no  

• Malin Berntsen Taje, tlf.46430067, malinb40@gmail.com 
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