STARTPROGRAM for VINTERCHALLENGE 2018.
Arrangør:

Asker og Bærum Motorsport.

Løpsdato:

Lørdag 13. januar 2018

Løpets art:

Vinterchallenge 2018 er et nasjonalt challengeløp som arrangeres i samsvar med Det
Internasjonale Sportsreglementet og Det Nasjonale Sportsreglementet for Norge, Reglement
for Challenge-løp fra NBF samt løpets Innbydelse og Tilleggsregler. Startprogramet utfyller
løpets tilleggsregler.

Arrangørlisens:

ARCH 18.10146

Løpsleder:

John-Erik Nilsen, tel 90859758

Løpets start:
Løpets mål:

Sanden Hotell, Storgata 1, Hokksund. Første bil starter kl. 09:30, 2 minutter mellom hver
deltaker, flytende start.
Sanden Hotell, Storgata 1, Hokksund

Deltagerkontakt:

Lars Faale (etter målgang), tel 906 19 000

Miljøansvarlig:

Lars Faale

Teknisk Kontroll:

Maria Taje og Per Martin S. Høye.
Kontrollen forgår på Sorenskrivergården, Hokksund, fra kl. 07:30.
Ligger 100m fra hotellet, på andre siden av RV35.

Jury:

Kai Viggo Brateng (juryleder)
Jane Myhr
Roar Tangerud
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Løpets tidsskjema
07:30: Teknisk kontroll åpner (se kartskisse) og kontrollen må gjennomføres først, deretter bringer
deltagerne med seg kontrollskjemaet (utleveres på teknisk kontroll) og sjekker inn i
sekretariatet. Hengere skal parkeres på anvist plass (se kartskisse).
07:30: Sekretariat og innsjekk åpner på Sanden Hotell, husk kvittering for innbetalt startkontingent.
08:45: Informasjonsmøte i sekretariatet, min. 1 person fra hvert lag må møte.
09:00: Utlevering av kart og kjøreordre til første deltager, som er 30 minutter før egen starttid.
Dere får også utlevert GPS-telefoner og får påført deres starttid på kontrollkortet.
Dere er selv ansvarlig for å starte på korrekt tid, ut fra parkeringsplassen, på motsatt side av veien for hotellet.
(se kartskisse)
09:30: Første deltager starter på TK 1.
17:00: Omtrentlig tidspunkt, første deltager i mål.
18:30: Resultatliste (tidligste tidspunkt). Eventuelle spørsmål i forhold til resultater overleveres
deltagerkontakt (Lars Faale) som bringer disse til utregnerne. Deltagerne har ikke adgang til
utregnersentralen.
19: 00 Premieutdeling (snarest mulig etter protestfristens utløp).
Viktig at alle deltagerne leser informasjonen på side 2-5 i kjøreboken.
Startordning: Klasse Expert(A) , klasse Debutant, klasse Touring(C), klasse Sport(B), ref. reglement for 2018.
Trippavstand: Start fra skilt på busslomme ”Falkbanen” på RV 35, retning Vikersund = 0,00 km.
Til skilt på busslomme «Knivedalen» = 7,373 km.
Tilbake: Fra busslomme, «Knivedalen», nordre vegg på leskur = 0,00 km
Til skilt på busslomme «Falkbanen» = 7,330 km.
Reklame:

Arrangørreklame settes på begge sider, på fordørene, på toppen av startnummerne.

Premiering:

Klasse Expert(A): 4 premier, Klasse Sport(B): 3 premier, Klasse Touring(C): 5 premier, Klasse
Debutant: 3 premier, Ferdighetsetapper: 1 premie til fører i hver bilklasse på F-etappene.

Møtende deltagere:

Vil ikke alltid bli oppgitt i kjøreboken.

Åpne Kontroller (TK): Det vil være både bemannede og ubemannede åpne
kontroller. Informasjon om dette står i kjøreboken.
Tidtakning:

Radiostyrte ur benyttes av arrangøren.
GPS-loggere benyttes på alle kontroller. Back-up tider registreres på Ferdighetsetapper.
Minner om § 570, det er deltagers ansvar å ha tilstrekkelig nøyaktig klokke. Arrangøren kan ikke
lastes for unøyaktigheter på deltagernes klokker.
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Hastighetsbegrensninger:
Vis hensyn til skiltede hastighetsbegensninger, både offentlige og i regi av
arrangøren. Husk at det er grunneierne som ønsker at vi setter ut hastighetsbegrensning og det
må respekteres.
Det kan bli foretatt fartskontroller under løpet !!
Slutt P-etappe:

Når etappen fortsetter med en transportetappe markeres mål på etappen med ”MÅLSKILT”.
Trippen nulles ikke. Er i tillegg angitt i kjøreboken.

Ferdighetsetapper:

Baneobservatører har status som faktadommere. Deres avgjørelse er inappellabel.
Informasjon om ferdighetsetapper er angitt i kjøreboken.

Bensinfylling:

Mulighet for bensinfylling ved start og etter ca.120 km, hvor det er pause.

Tidstabell:

Utleveres i sekretariatet, sammen med kjøreordre og kart .
Idealtid er oppgitt for hver 500 m.

Servering:

Frokost serveres på hotellet fra kl. 07:30, pris kr. 95/Ved pause, på Nedmarken Kafe er det også mulighet for å få kjøpt mat. Raskeste alternativ og eiers
anbefaling er lapskaus m/ flatbrød, pris Kr. 100/-.
Det er også mulighet til å få kjøpt kaffe, vaffler og pølser hos Birger, på Store Valle (F3-F4)
Ved målgang kan Sanden Hotell anbefale en «Rallyburger, pris Kr. 175/- eller «Rallybiff, Kr. 275/-.
Det kan også bestilles fra «vanlig» meny. (Mulig det er noe raskere servering dersom «Rallymeny»
bestilles.)
Kart over base, hengerparkering og trippavstand ligger som vedlegg.
Påmeldingsliste, med angitt startrekkefølge.

ASKER OG BÆRUM MOTORSPORT ØNSKER ALLE VEL MØTT !!
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