I Klassene:

1:10 Touring Mod og 1:12 Track. . I tillegg kjøres det klubbløp i 1:10 Touring Stock
og M-Chassis.
Arrangør:
GTL RC-Klubb Gjøvik.
Sted:
Gjøvik Tennishall. Mathias Toppsveg 5. 2821 Gjøvik.
Løpsleder:
Anders Mikkelsen
Dommer:
Rolf Dahl.
Teknisk kontroll:
Annonseres løpsdagen.
Løpskategori:
Norgesmesterskap 1:10 Touring Mod og 1:12 Track. . I tillegg kjøres det klubbløp i 1:10 Touring
Stock og M-chassis med org motor eller tt motor
Førerklasser:
Konkurransen er åpen for alle førere.
Antall førere:
Det kreves minimum fem førere i den enkelte klasse for at løp i klassen skal bli avviklet. Er det ikke nok
førere 25. mars kl 23.59 slettes klassen(e).
Reglement:
Konkurransen arrangeres i overensstemmelse med NMF/RB(?) sine nasjonale konkurranseregler, samt
eventuelle tilleggsregler og sunn fornuft. vi kjører Matrix som enhetsdekk for touring. dette kan kjøpes i hallen,
eller på mustit.no. settene koster 279 og kommer med 4 stk i settet.
Påmelding:
Påmelding gjøres på www.myrcm.ch
Påmeldingsavgift: NM kr. 350,-. Klubbløp kr.200,- Påmeldingsavgiften betales ved registrering.
Påmeldingsfrist:
Senest onsdag 25.mars kl 23.59 - 2015. Påmelding etter fristen får et gebyr på 50 % av
påmeldingsavgiften.
Tidsskjema lør/søn: Registrering: 08.00 - 09.30
Fri trening: 08.00 - 09.30
Førermøte: 09.40 - 09.50
Start første heat: 10.00
Trening:
Hallen er åpen for trening på fredag fra kl. 16.00-20.30. Hallen stenger 21.00
Treningsavgift kr 50,Tidtakingssystem: AMB RC som støtter bruk av personlige transpondere. Oppgi ditt transpondernummer ved registrering: Alle
må ha transponder. Vi har noen for utleie. Førstemann til mølla prinsippet.
Resultat:
Resultater offentliggjøres fortløpende etter hvert heat.
Finaleresultater offentliggjøres når protest tiden er ute etter gjeldende regler.
Premiering:
Premier til alle i a-finale samt vinnere av underfinaler.
Diverse:
Hallen åpner 08.00 begge dager. Banen stenger etter siste heat lørdag. Hallen stenger kl. 21.00.
Dekkdreing skal foregå på anvist plass
Vi håper de fleste kan bruke minimum 2 farger på bilene sine så det blir letterer for dommeren å se
forskjell.
Overnatting:
Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun, tlf: 61171011. Ref: GTL Rc-klubb for rabatt
Web: http://www.hovdetun.no
Benytt avtalen mellom NMF og Norske vandrehjem.
http://kampanje.hihostels.no/norges-motorsportforbund
Kontaktperson GTL RC-Klubb: Anders Mikkelsen tlf: 95 27 94 96 etter kl 16. E-post: arrangement@rcklubben.no
Besøk våre stands i Gjøvik Tennishall

