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 Regler klubbmesterskap  

 

 

 

 

 
 

 

                                                       

Regler for klubbmesterskapet i Asker og Bærum Motorsport. (ABMO) 

 
Generelle regler som gjelder alle grener: 

Deltagere må være medlem og kjøre for Asker og Bærum Motorsport i samtlige løp de deltar i 

inneværende sesong. 

 

Deltakerne må ha Asker og Bærum Motorsport logo synlig plassert på høyre og / eller venstre 

bakre siderute. 

Deltagere, må sørge for at det går tydelig frem av start og resultatliste at de kjører for  

Asker og Bærum Motorsport 

 

Medlemskontingent må være betalt for det aktuelle år. 

 

Premiering  

 Dersom det er 3-5 deltagere som har tatt poeng deles det ut 1 premie. 

 Dersom det er 6-10 deltagere som har tatt poeng, deles de ut 2 premier.  

 Dersom. det er over 10 deltagere som har tatt poeng deles det ut 3 premier. 

 

Dersom det er under 3 deltagere som har tatt poeng deles det ikke ut mesterskap i denne 

grenen. 

 

Klubbmesterskapssesongen i Asker og Bærum Motorsport går fra 01.01. til 30.11. 

 

Premieutdelingen for alle klubbmesterskap skjer på årsavslutningen på vårt PREMIESHOW i 

desember hvert år. 

Korrigeringer til regler for klubbmesterskapene i Asker og Bærum Motorsport vil bli gitt 

gjennom SportsNytt eller i egen utsendelse eller på klubbens nettsider www abmo.no   

 

Regler for Funksjonær mesterskapet:  
Alle som står post, og/eller er funksjonær i et arrangement får 5 poeng. 

Påmelding til løp skjer til vårt sekretariat, eller etter avtale med de aktuelle arrangører som er 

med i vårt funksjonærmesterskap. 

Hvis man i en annen funksjon utenom å være TK-post (f.eks, sikkerhetssjef, utregner, jury 

etc). i løp som er tellende i funksjonærmesterskapet er man selv ansvarlig for å melde dette til 

sekretariatet til ABMO. 

Styrer i ABMO tar ut de aktuelle løp som skal være tellende for det respektive års mesterskap, 

dette skal meddeles alle medlemmene i god tid, igjennom SportsNytt eller i en separat 

utsendelse eller på klubben sin nettside.www.abmo.no     

Det deles ut 1., 2. og 3. premie uansett hvor mange som deler de respektive plassene i dette 

mesterskapet. 
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Regler for Rallymesterskapet og Sprintrally, Førere og Annenførere: 

 

Det må være 8 startende i klassen for at det skal gis fulle poeng som er: 

 

1. plass  80 

2. plass  70 

3. plass  60 

4. plass  50 

5. plass  40 

6. plass 30 

7. plass  20 

8. plass  10  

 
De øvrige FULLFØRTE får 5 poeng. 

Dersom det er f.eks. 6 startende i klassen, gir dette 60 poeng for 1. plass osv. ned til 10 poeng. 

Klasseseier gir en bonus på 10 poeng. 

Asker og Bærum Motorsport sine egne arrangerte billøp gir dobbelt poeng. Dette gjelder også 

bonus. 

Grunnlaget for poengberegningen er arrangørenes resultatliste fra hvert løp. 

Det er like regler for førere og annenførere i klubbmesterskapet for rally og i sprintrally. 

Klubbmesterskap i Sprintrally.  

Sprintrally beregnes etter samme poeng beregning som i rally. 

Det er de 4 beste poengsummene som teller i sprintrally mesterskapet hvorav 1 av resultatene kan 

være fra løp kjørt i Danmark eller Sverige. 

Det blir ingen terminfestede løp.  

Deltagere er selv ansvarlig for å opplyse om oppnådde resultater til sekretariatet i Sandvika. 

Spesielt når man har kjørt i Danmark eller Sverige.    

 

Klubbmesterskap i Rally 

Det opprettes et eget klubbmesterskap for Rally etter samme poeng beregning som i sprintrally  

Det er de 4 beste poengsummene som teller i rally mesterskapet  

Kun løp arrangert i Norge er tellende.   

Det blir ingen terminfestede løp.  

Deltagere er selv ansvarlig for å sende inn oppnådde resultater til sekretariatet i Sandvika.   

”Ved poenglikhet er det antall poeng oppnådd i løp arrangert av ABMO som vil avgjøre, deretter 

antall bonuspoeng oppnådd ved førsteplasser. Hvis fortsatt likhet er det antall andreplasser o.s.v. Hvis 

fortsatt likhet er det plassering på totallista i siste løp som avgjør.  

Hvis ingen av de aktuelle deltok i dette løpet er det nest siste  løp o.s.v.” 
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Klubbmesterskap i Bilcross for Junior  

Klubbmesterskap i Bilcross for Senior  

Det må være minimum 3 deltagere i hvert mesterskap for å opprette eget klubbmesterskap.  

Det blir 4 valgfrie tellende løp fra 6 terminfestede løp i 2016 

De terminfestede løpende blir publisert på www.abmo.no   senest 1 januar 2017  

Poengberegning blir som følgende: 

Poeng fra de innledende omganger beholdes. 

1 plass 10 poeng. / 2 plass 8 poeng / 3plass 5 poeng. / 4 plass 3 poeng / 5 plass 1 poeng. 

 

Vi tillegger poeng for C-finale, 5 poeng, B-finale 10poeng og for A-finale 15 poeng. 

Deretter kommer poeng for plassering i respektive finaler 1,2,3,4,5el 6 p for finaleresultatet 

( 6 p for 1.plass) . 

 

Ved poenglikhet er det den med best resultat i siste kjøre løp som vinner 

Er det fortsatt likt er den med best resultat i nest siste løp som vinner osv.  

 

 

 

Regler for Hastighet-Racing: 

 

Tellende løp i dette mesterskap er NM. Grunnlaget for resultatet er NBF's resultatliste for NM. 

 

 

 

 

Diverse Klubbmesterskap: 

 

Styre i ABMO kan til enhver tid innby til spesielle klubbmesterskap, hvor egen innbydelse og regler 

sendes ut til alle medlemmene, enten gjennom SportsNytt eller i egen sending eller på klubbens 

nettsider. www.abmo.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asker og Bærum Motorsport   Sandvika   desember 2016 

 

 

 

 

Side: 3/3 

http://www.abmo.no/
http://www.abmo.no/

