
 

 
 

TILLEGGSREGLER ASFALTRACING 
REVE KART BANE  12- 13 APRIL 2003 

 
 
 
 

 
 
LØPSTYPE  

 
Organisasjon: Løpet arrangeres i samsvar med ISR (Det Internasjonale Sportsreglement), NSR (Det 

Nasjonale Sportsreglement for Norge), Vestlandsmesterskapet 2003 og disse tilleggsregler. 
 
 
 
ARRANGØRER 

 
                       KNA Klepp Karting & KNA Stavanger 

 
 
DELTAKERE 

 
Førere:  Løpet er åpent for førere som har norsk hastighetslisens, eller førere  
  med hastighetslisens utstedt av et annet ASN. Førere som deltar i en klasse i  
  Vestlandsmesterskapet har kun anledning til å starte i denne klassen, og har således ikke 
  anledning til å starte i andre klasser eller heat, selv om disse ikke teller i mesterskapet. 

 
Startkontingent: Startkontigent kr. 600,- for hver deltaker. Trening lørdag 200,-  Påmeldingsfrist er  
                           04.04.03.  Etteranmeldingsgebyr på 50%.  

 
Avbud: Eventuelle avbud skal skje snarest, først pr. telefon 932 33 539 og  
  deretter skriftlig til arrangøren. 
 
 
 
BILER 

 
Tillatte biler: Vi innbyr til deltakelse i henhold til teknisk reglement i følgende klasser : 

Supernasjonal klasse 1, Supernasjonal klasse 2, Supernasjonal klasse 3, Rallycross nasjonal inntil 
2400 kubikk, Rallycross nasjonal over 2400 kubikk, Special Saloon under 2500 og Special Saloon 
over 2500. 
 

Støybegrensning: Se paragraf  307 - B (side 140) i Bilsportboken 2003.  
 
Startnummer : Startnummer skal være i henhold til paragraf  307 - K i Bilsportboken 2003. Dersom du  
  allerede har et startnummer på bilen, og vil kjøre med dette, må startnummeret oppgis på  
  påmelding skjemaet, og dette må være oss i hende ved påmeldingsfristens utløp. 



  Alle andre biler gis fortløpende startnummer av arrangøren. Startnummeret skal være korrekt  
  montert før teknisk kontroll. 

 
Reklame:  Arrangøren forbeholder seg retten til reklame på alle deltakervogner.   
  Over og under startnummeret.   
 
 
 
BANE 

 
                       Reve kart bane på Klepp 
 
 
LØPSGJENNOMFØRING 

 
Tidskjema: Lørdag 12 april 

 
15.00 - 18.00 Innsjekking og teknisk kontroll 
15.00 – 1800 Fri trening (teknisk kontroll må være gjennomført) 

       
19:30             Vestlandsmesterskapet informasjonsmøte 

                                                                           Fellesarrangement  
  Søndag  27. oktober 
 

  8.00 - 10.00 Innsjekking og teknisk kontroll 
10.00 - 11.00   Tidskjøring  (teknisk kontroll må være gjennomført) 
11.00 - 12.00 Kirketid 
11.15  Førermøte i kafeteriaen. 
12.00 – 12.45 Tidskjøring 
    
13:00  Offisiell start på løpet  

 
13.00   1. Omgang  Special Saloon u/2500  

1. Omgang  Special Saloon o/2500  
1. Omgang  Rallycross Nasjonal inntil 2400 kubikk 
1. Omgang  Rallycross Nasjonal over 2400 kubikk 
1. Omgang  Supernasjonal klasse 1 
1. Omgang  Supernasjonal klasse 2 
1. Omgang  Supernasjonal klasse 3 

    
   ca 14.30    2. Omgang  Special Saloon u/2500  

2. Omgang  Special Saloon o/2500  
2. Omgang  Rallycross Nasjonal inntil 2400 kubikk 
2. Omgang  Rallycross Nasjonal over 2400 kubikk 

   2. Omgang  Supernasjonal klasse 1 
   2. Omgang Supernasjonal klasse 2 
   2. Omgang Supernasjonal klasse 3 
 
ca 16.00  Premieutdeling, så snart protestfristen er ute i siste klasse. 
 
Arrangøren kan slå sammen klasser ved liten deltakelse, men disse premieres separat. 
Endelig løpsopplegg opplyses senest på førermøtet. 



 
 
 
Løpsgjennomføring: Trening kjøres med maks seks biler på banen om gangen. Tidskjøring kjøres  
   klassevis  over fire runder og beste runde er tellende.  
 
   Dette er et asfaltløp og ikke et rallycross løp. Dvs. at bevisst innkorting av banen  
   er ikke tillatt. Dette blir slått ned på med svartflagging og utelukkelse av heatet. 
 

Hver bil kjører så to omganger der begge er poenggivende : (20-17-15-13-12-11-10-
9-8-7-6-5-4-3-2-1). Dersom to kjørere får samme sammenlagte poeng etter to 
omganger, avgjør best tid på tidskjøringen hvem av dem som får best plassering.  
Vestlandsmesterskapet kjører 6 runder  pr omgang. Kellyscup kjører 10 runder. 
 

Startmetode:  Det startes med lys (30 sekunder – rødt lys – noen sekunder - grønt lys) fra 
stillestående etter utkjøring fra depotet (nesten en runde), 2 biler pr rekke der deltaker 
med best tid etter tidskjøring starter til høyre. 

    
Parc Ferme:  Etter målpassering i siste omgang kjøres bilene rett i Parc Ferme, sted opplyses på 

førermøtet. Alle skal forlate Parc Ferme umiddelbart, det er ikke tillatt å oppholde seg 
her eller røre bilene før protestfristen er ute (tidspunkt opplyses av løpsledelse).  

 
Flagg:   Se flaggreglement paragraf  267 
 
 
 
RESULTATER OG PREMIERING. 

 
Premiering:  Det kreves minst tre startende i en klasse for at denne skal premieres.  
   I Vestlandsmesterskapet premieres de 3 beste. I Kellyscup premieres de 
   5 beste.  

 
 

 
DIVERSE OPPLYSNINGER.  

 
Strøm :  Det er begrenset tilkopling til strøm i depotet. Tilkopling koster 50,- i løpshelgen. 
 
Påmelding: KNA KLEPP KARTING 
  PB 31 
  4358 KLEPPE 
 
 
 

Husk oljetette moterer!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
Vel møtt! 
 
Hilsen 
Sportskomiteen 



KNA KLEPP KARTING & KNA STAVANGER 


