
NMK Vikedal Cup 2005 - Reglement 
Bilcross junior 
1. Innbydelse 
Det arrangeres i 2005 åpent NMK Vikedal Cup i bilcross jr. I tillegg til bestemmelsene i NSR og den enkelte 
konkurranses tilleggsregler arrangeres mesterskapet etter nedenstående regler.  
 
2. Deltakere  
Mesterskapet er åpent for førere som innehar gyldig lisens for bilcross jr. En fører regnes som deltaker når 
papir- og teknisk kontroll er godkjent.  
 
3. Tellende løp  
13. mars   Vikedal Motorbane 
10. april  Vikedal Motorbane 
11.- 12. juni  Vikedal Motorbane 
14. august  Vikedal Motorbane 
18. september Vikedal Motorbane 
09. oktober  Vikedal Motorbane  
 
5. Bedømmelse 
Mester blir den som oppnår høyest poengsum. Poengene beregnes etter EM-skalaen: 20-17-15-13-12-11-10-
9-8-7-6-5-4-3-2-1. 
Ved poenglikhet mellom to eller flere førere avgjøres rekkefølgen gjennom størst antall seire, andreplasser 
osv. Er det fortsatt likhet,  skal resultatet fra siste løpet i mesterskapsserien være avgjørende.  
 
7.  Premiering 
Det blir  foretatt premiering av de tre beste i  cupen. 
 
6.   Sekretariat 
Bilgruppa i NMK Vikedal påtar seg sekretariatfunksjon for mesterskapet. 
 

Bilcross senior 
1. Innbydelse 
Det arrangeres i 2005 åpent NMK Vikedal Cup i bilcross  herre- og bilcross dame-klasse.  I tillegg til 
bestemmelsene i NSR og den enkelte konkurranses tilleggsregler arrangeres mesterskapet etter 
nedenstående regler.  
 
2. Deltakere  
Mesterskapet er åpent for førere som innehar gyldig lisens for bilcross. En fører regnes som deltaker når 
papir- og teknisk kontroll er godkjent.  
 
3. Tellende løp  
13. mars   Vikedal Motorbane  
11. – 12. juni  Vikedal Motorbane 
14. august  Vikedal Motorbane 
17. september Vikedal Motorbane 
09. oktober  Vikedal Motorbane 
 
5. Bedømmelse 
Mester blir den som oppnår høyest poengsum. Poengene beregnes etter EM-skalaen: 20-17-15-13-12-11-10-
9-8-7-6-5-4-3-2-1. 
Ved poenglikhet mellom to eller flere førere avgjøres rekkefølgen gjennom størst antall seire, andreplasser 
osv. Er det fortsatt likhet,  skal resultatet fra siste løpet i mesterskapsserien være avgjørende.  
 
7.  Premiering 
Det blir  foretatt premiering av de tre beste i  cupen. 
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6.   Sekretariat 
Bilgruppa i NMK Vikedal påtar seg sekretariatfunksjon for mesterskapet. 


