RACEWORZ 2019
TILLEGGSREGLER FOR DRAGRACE OG LEGAL AT RACING 4 mai 2019
Arrangør
Norsk Dragracing Gardermoen i samarbeid med Racworz Norge

Om konkurransen
Raceworz er en Legal at Racing og ET Dragrace konkurranse som går over 1 dag på Gardermoen Raceway.
Dragrace er en konkurranse hvor 2 og 2 biler/motorsykler konkurrerer om å være først i mål etter 402 meter. Tid
og vinner måles ved hjelp av elektronisk tidtaking.
I første omgang kvalifiserer deltageren seg inn i en kvalifiseringsliste, for deretter å konkurrere over flere runder
i ett stige system til kun en deltager står som vinner.

Konkurransen holdes i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement for
Norge i henholdsvis NBF (bil) og NMF (MC) Arrangørlisensnummer: TBA

FUNKSJONÆRER
Funksjonærer:

Løpsleder bil og MC
Ass. Løpsleder:
Jury bil:
Jury MC:
Teknisk Kontrollant:
Depotsjef/Fremmater:
Starter:
Fakta dommer:
Tidtaking:
Miljøansvarlig:
Speaker:
Sekretariatansvarlig:

Lin Amundsen
Erlend Amundsen og Jens Petter Pettersen (bil)
TBA
Jens Petter Pettersen
Bil: Ole Johan Nybakken. MC: Tommy C. Bergquist
Jarko Andersson
Rune Moe Karsen og Kurt Ljones.
Starter
Ole Martin Emilsen.
Mona Modahl og Stein Hellem
Jan Gunnar Halstvedt og Arild Dyrkorn
Annelie Olsson

Sportskomiteen består av: Lin Amundsen, Erlend Amundsen og Thomas Følling.
Sportskomiteen kan treffes på telefon: 917 71885.

TIDSPLAN
Depot åpent:
Innsjekk:
Teknisk:

Førermøte:
Kvalifisering:
Eliminering:

03.05.19:
17:00
04.05.19:
07:30 – 16:00
03.05.19:
17:00 – 20:00
03.05.19:
17:00 – 21:00
04.05.19:
07:45 – 16:00
Alle biler og motorsykler skal gjennomføre teknisk kontroll før løpsstart.
04.05.19:
08:30 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 ved sekretariatet, deretter ved behov.
Førermøte er obligatorisk for alle som skal kjøre dragrace, uavhengig av klasse.
09:00 – 14:30
15:00 – 19:00 for de klasser dette er aktuelt.

Løpet avsluttes: 19:00
Premieutdeling: 21:00 på scenen
Forandringer kan forekomme!

KLASSENE
Det inviteres til følgende klasser:
Run for Fun, Small Tire Stock Suspension, Drifters Dragrace, 10:00 klassen, 11:00 Bracket-klassen, Invitert
dragraceklasse (Outlaws), Street Legal MC 402 meter og oppvisning Super Twin Top Fuel Bike.
Følgende klasser kjører eliminering:
Small Tire Stock Suspension, Outlaws, 11:00 Bracket-klassen og Drifters Dragrace.
Fullstendig beskrivelsen av klasser og deres reglement finnes her: https://www.raceworz.no/race-info

STARTAVGIFT
Startavgifter: https://raceworz.hoopla.no/sales/3277812074

PÅMELDING
Påmelding kan skje ved ankomst eller på www.raceworz.no
Bil: Engangslisenser kjøpes på plass, fører må inneha førerkort, samt godkjent bil med skilt. Prøveskilt ikke
tillatt.
Utenlandske førere (bil) løser lisens. Pris: 250 NOK. Lisensen inneholder ikke forsikring slik at alle som ikke er
norske statsborgere MÅ ha egen fullverdig forsikring.
Motorsykkel: Utøver må inneha gyldig førerkort, og kjøretøy må være godkjent med skilt. Engangslisens kjøpes
via mobil, og tilbudet er kun åpent for utøvere med norsk statsborgerskap. Alle med gyldig utøverlisens i NMF
behøver ikke løse annen lisens.
I klassene Small Tire Stock Suspension, Drifters Dragrace og den inviterte klassen skal alle utøvere ha
førerlisens, vognlisens og godkjent årskontroll 2019. Se reglement for Dragracing:
https://bilsport.no/grener/dragrace/ samt beskrivelse av klassene på: https://www.raceworz.no/race-info

RESULTATER
Resultater: Juryavgjørelser, del og slutt resultater publiseres på oppslagstavle ved sekretariat samt etter stevnet
på www.raceworz.no
Alle utøvere får tildelt eget tidkort etter hver runde de kjører. Dette hentes selv ved startplaten på Gardermoen
Raceway.

MILJØ
Spillolje, kjemikalier, drivstoff og lignende. leveres på anvist plass i depot. Depot skal forlates ryddig og rent
etter endt dag. Det vil bli satt ut søppelkasser, og miljøstasjon finnes på plass.
Dersom det skal arbeides på kjøretøy i depot skal matte som samler opp oljespill benyttes. Husk bukker ved
arbeid under bil. Spørsmål vedrørende miljøtiltak kan rettes til depotansvarlig.

AVLYST STEVNET
Stevnet kan avlyses som følge dårlig vær, force majeure og andre forhold som medfører at stevnet ikke kan
fullføres. Dersom stevnet avlyses tilbakebetales ikke startkontingent eller kjøpte lisenser.

