www.oslomodellbilklubb.no

Oslo Modellbilklubb inviterer til Nordisk Mesterskap 2015
Dato: 27-28 juni 2015
Klasser og status:
Nordisk 2WD og 4WD OR 1:10
Info om anlegget:
Vi har kiosk med godt utvalg av kald/varm mat og drikke. Stor parkeringsplass. Mekkeområdet har plass
til ca 120 førere. Strømuttak på alle mekkebord. Luftkompressor til rengjøring av utstyr. Dame- og
herretoalett. Du finner en god veibeskrivelse til banen på www.oslomodellbilklubb.no (under ”baner”)
Funksjonærer:
Vil bli annonsert
Deltagelse:
Alle deltagere må ha gyldig konkurranselisens og medlemskap i klubb tilknyttet NMF (samt svensk, finsk
eller dansk lisens), som skal fremvises ved registrering/teknisk kontroll
Påmeldingsgebyr:
Førere over 19 år kr. 300,Førere tom 19 år og supportklasse kr. 200,Tidtagning:
AMBit tidtageranlegg med RCM software. Alle førere oppfordres til å delta med personlig transponder. Vi
har også utlånstranspondere, men det vil da være den enkeltes førers ansvar å sørge for at disse teller
og at de er ladet. Rene RC4 transpondere vil ikke fungere. Vi har et RC3 system, som tillater RC4
Hybrid i tillegg til de litt eldre utgavene.
Kvalifisering og finaler:
Antall kvalifiseringsomganger vil bli tilpasset til antall påmeldte førere og annonseres løpsdagen.
Reglement:
Konkurransen arrangeres i samsvar med gjeldende EFRA reglement. Løpet kjøres etter round by round
prinsippet. Dessverre, pga Norsk lov om barneidrett, kan vi ikke tillate barn under 13 år å delta i
konkurransen. Både vi og NMF er sterkt i mot dette, men vi har ikke klart å endre dette foreløpig. Vi
håper likevel at flest mulig av både Norske og fra resten av Norden også kommer til vårt arrangement!
Trening:
Banen er åpen alle dager hvor det ikke er terminfestet konkurranse. For oversikt over klubbløp og andre
lokale konkurranser hos OMK, se vår webside. Ellers er det trening på fredag 26. Juni fra kl 0800 og
lørdag fra 08:00 til 0930, samt etter premieutdeling for 2WD.

Fremmøte:
For å delta i konkurransen, må alle deltagere være fremmøtt, betalt påmeldingsavgift i forbindelse med
registreringen løpsdagen og delta på førermøtet.
Tidsskjema og løpsavvikling:
Løpet kjøres over to dager. 2WD på lørdag og 4WD søndag. Løpsoppsett og tidsskjema publiseres på
www.myrcm.ch og på banens oppslagstavle. Detaljert tidsskjema annonseres løpsdagen. Deltagere er
selv ansvarlig for å kontrollere alle opplysninger i førerlisten som blir publisert før start første heat (navn,
klubb, lisensnummer, startnummer og frekvenser som skal benyttes).
Resultater:
Publiseres fortløpende etter hver kvalifiseringsomgang og finale. Resultater publiseres også online til
myRCM.
Protestfrist/gebyr:
30 minutter etter hvert resultat er publisert. Protestgebyr ihht NMFs spesialreglement for Radiostyrt Bil.
Påmelding:
Påmeldingsfrist er Fredag 19. juni. Påmelding på www.myrcm.ch
Overnatting:
Motorsenteret har 10 sengeplasser. 100kr pr natt. Vi har god plass til campingvogner og telt. Dusj og
toalett kan benyttes på Motorsenteret. Send mail til Lars Haugen jazfonque@hotmail.com om du ønsker
å sove på banen.
Quality Hotel Mastemyr, Lienga 11, 1410 Kolbotn
Rabatterte hotellpriser:
750,- for enkeltrom med frokost
950,- for dobbeltrom med frokost (475,- per pers)
1150,- for trippelrom med frokost (393,- per pers)
1350,- for firemannsrom med frokost. (338,-per pers)
Husk å booke med kode "OMBK2015" for å få rabattert pris.
Ansvar:
NMF, arrangørklubben og deres funksjonærer, fraskriver seg ethvert ansvar for uhell som inntreffer før,
under og etter konkurransen.
Kontaktperson og løpsansvarlig:
Steffen Larsen 47446744 steffen.larsen@outlook.com

Velkommen og lykke til!

