
Lørdag 3. september 2016

TILLEGGSREGLER

Arrangør: NAF Øvre Østfold
Løpets adresse: NAF Øvre Østfold, Slemmestadveien 30, 1408 Kråkstad
Telefon: 959 08 465
torillrb@online.no

Løpets navn: John Unneruds Minneløp 2016. Løpet inngår i NTM Challenge-cup 2016.

Løpets art: 
Challengeløp som består av etapper med åpne og skjulte (hemmelige) tidskontroller. Løpet 
kan inneholde transportetapper, orienteringsetapper eller pålitelighetsetapper. Det vil inngå 
2 Ferdighetsetapper i løpet. Gjennomsnittshastigheten på de enkelte etapper vil være ihht. 
Challenge-reglementet og disse tilleggsregler.

Arrangørlisens: ARCH 16.10126

Sportskomité:
Løpsleder: Tom Wiktorin (tlf. 938 77 700)
Løpssekretær: Torill Raknerud (tlf. 959 08 465)
Sekretær: Thor-Arne Agnalt
Løypelegger: Erling Svensen (tlf. 971 75 529)
Løypelegger: Ingar Carlsen (tlf. 924 21 987)

Jury:
Juryleder: Bjørn Gulbrandsen 
Jurymedlem: Svein Jacobsen
Jurymedlem: Rolf Borge

Faktadommer Ferdighetsetapper: Rune Nilsen

Teknisk sjef og
Miljø- og Sikkerhetsansvarlig: Tore Johannessen (tlf. 466 32 429)

Løpssekretariat:
Vil være lokalisert på Fjellheim i Spydeberg sentrum. Innsjekk fra kl. 07.00 til kl. 08.00. Husk å
medbringe kvittering for innbetalt startkontingent.

Teknisk kontroll:
Bak Fjellheim fra kl. 07.00 til kl. 08.00
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Førermøte:
I kafeteriaen på Fjellheim kl. 8.30

Løpsdato: 3. september 2016

Deltagere:
Fører og kartleser må ha lisens utstedt av Norges Bilsportforbund, eller de kan kjøpe 
engangslisens ved innsjekk. Kartleser må ha fylt 14 år. 
Fører må ha gyldig førerkort som fremvises ved innsjekk i sekretariatet. For å få utstedt 
engangslisens for fører, må førerretten ikke være midlertidig tilbakekalt eller fratatt føreren 
(pkt. 9.1.4 i generelle bestemmelser). Deltagere med åpne biler må bruke hjelm på 
Ferdighetsetappene.

Løpets start/mål:
Fjellheim i Spydeberg sentrum. Første bil starter kl. 09.00.

Trippavstand:
5,01 fra Skulbergtoppen til Holli i Spydeberg.

Utlevering av kjøreordre:
Kjøreordre og kart utleveres 1 time før egen starttid. Skisse for siste O-etappe utleveres ved 
etappens start for klassene A og B.

Løpets lengde: Ca. 20 mil

Påmelding:
Elektronisk påmelding på denne linken: http://www.hanken.dk/online/tilmeld.asp?id=58

Påmeldingsavgift: Kr. 2.200,- for klassene A, B og C
Kr. 1.900,- for Debutanter

Påmeldinger mottatt før 18. august kl. 24.00 gir kr. 300,- i rabatt!

Påmeldingsfrist: 18. august kl. 24.00

Etteranmeldingsfrist: 23. august 2016 kl. 24.00

Påmeldingsavgiften inkluderer startkontingent, kjøreordre og kart, leie av GPS-loggere, 
preparering av veier og baner, arrangørens forsikring og frokost.

Innbetaling til kto. 1503 17 57409, NAF Øvre Østfold Sportskomitéen.
Deltagere som overholder påmeldingsfristen får startprogram tilsendt på e-mail.

Avbud:
Ved avbud meddelt innen 18. august tilbakebetales 100 % av påmeldingsavgiften.

Forsikring:
Deltager må undersøke med eget selskap. Generelt dekker ikke vanlig forsikring deltagelse på
Ferdighetsetapper og det er uklart hva som dekkes for øvrig. Se også Bilsportforsikringer i 
Bilsportboken.
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Premiering:
De tre beste i hver klasse premieres. Klassene A, B, C og Debutant.

Ferdighetsetapper: 1. premie i hver bilklasse. Klasser kan bli slått sammen ved få deltagere i 
hver klasse.

Beste totalresultat etter Ferdighetsetappene i bilklassene 1-6 (biler t.o.m. 1981-modell), gir 
et napp i John Unneruds Vandrepokal. Dette er sølvpokalen som John vant i Glommaløpet i 
1968. Førstemann som får 3 napp i pokalen vinner den til odel og eie.

Resultater:
Resultatliste slås opp på offisiell oppslagstavle på Fjellheim ca. ½ time etter siste bils 
målgang. Offisiell resultatliste slås opp etter protestfristens utløp, og når den er underskrevet
av juryen.

Veier:
Offentlige veier med asfalt-/grusdekke og private gårdsveier. (Veistandarden er bedre enn i 
fjor)!

Løpsavvikling:
Startrekkefølgen er: Klasse A, klasse Debutant, klasse C og klasse B.
Deltagerne starter med 2 min. mellomrom. Det er flytende start. Deltagerne må være klare 
til start 10 min. før egen starttid. Deltagerne er selv ansvarlige for korrekt registrering av tid, 
notering på kontrollkortet, og at egen klokke går riktig.
Hele laget, dvs. både mannskap og bil, må være inne på kontrollområdet før kortet 
overleveres.

Ferdighetsetapper (§566):
Kjøres ihht. konkuransereglementet for Autoslalåm §850. 
Målprosedyre i følge §568 e): Tid i mål registreres når deltageren har stoppet mellom 2 
kjegler, med for- og bakhjul på hver side av en tenkt linje mellom kjeglene. Det er ikke tillatt å
stoppe, rygge eller kjøre unormalt langsomt nær mållinjen. 
Ferdighetsetappens navn: Lundeby

Tidkort:
Skal følge deltageren gjennom hele løpet og overleveres løpets funksjonærer for 
kontroll/notering. Se informasjon i kjøreordren. Ved passering av ubemannede kontroller 
noterer deltageren selv på kortet. Rubrikker for notering av passeringskontroller er på kortets
bakside. Symboler skal alltid noteres med kulepenn/tusj og kan bli underkjent dersom dette 
ikke er utført. Deltageren er selv ansvarlig for å bli registrert/registrere på samtlige kontroller.
Tidkortet gjelder dersom det er avvikende tider mellom kjøreordre og tidkort.

Kart (§565): Norgesserien 10021 Stora Le utgitt 2012
Norgesserien 10028 Rømskog utgitt 2014
Kartblad 1914 III Ski utgitt 2006
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Kontroller (§568/§572):
Det vil være passeringskontroller på P- og O-etapper. Bemannede passeringskontroller vil 
forekomme på P- og O-etapper. Disse er merket med skilt «Kontroll». Deltagerne må stanse 
for registrering. Enkelte ganger kan det forekomme at man ser flere bokstaver samtidig. Kun 
en av dem er passeringskontrollen.

Tidtaking (§570):
Tidtaking er GPS-basert. Deltagerne kjører med GPS-loggere som logger posisjon og tid hvert 
sekund. Registrering av kontroll-tider og –passeringer baseres på GPS-loggen. Manglende 
GPS-registrering i et kontrollpunkt medfører mistet kontroll. Dette gjelder også passerings- 
og stopp-kontroller. Deltagerne er selv ansvarlig for at eget kjøreur er tilstrekkelig nøyaktig. 
Det vil bli registrert manuelle tider på Ferdighetsetappene.

Reklame (§576):
NTM-dekaler plasseres på begge fordørene på toppen av startnummeret. Arrangøren 
forbeholder seg retten til egen reklame.

Protester, tidsfrister og jury (§582):
Se Bilsportboka, Generelle bestemmelser kap. 13.

Tilleggsreglene ligger på www.naf.no/ovreostfold

Challengereglementet ligger på www.bilsport.no

Kafeteria:
På Fjellheim vil det være åpen kafeteria hele dagen. Den vil være åpen fra kl. 07.00. Her blir 
det gratis frokost til alle deltagere. Det blir mulighet for å kjøpe lunsj hos Lundeby.

Premieutdeling:
Vi avslutter dagen med premieutdeling på Fjellheim. 

Overnatting:
Smaalenene Hotell, Vammaveien 25, 1813 Askim. Tlf.: 69 884040. 
E-mail: post@smaalenene.no.

Thon Hotel Ski, Jernbaneveien 8, 1400 Ski. Tlf.: 64 853500. E-mail: ski@thonhotels.no.

NAF ØVRE ØSTFOLD ØNSKER ALLE VEL MØTT!

ØVRE ØSTFOLD

4

mailto:ski@thonhotels.no
mailto:post@smaalenene.no
http://www.bilsport.no/
http://www.naf.no/ovreostfold

