INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER
”KNA CHALLENGE SØR 2018”
Arrangør

KNA Vest-Agder
Løpets adresse er: KNA Vest-Agder v/ Hakon Berge-Hansen.
Telefon: 48290227. E-mail: jaguarhansen@gmail.com
www.kna-vestagder.no/challenge

Løpets navn

KNA Challenge Sør 2018 (KNACS 2018)
Løpet inngår i KNA mesterskapet samt NTM Challenge-cup 2018.

Løpets art

Løpet er et nasjonalt challengeløp som arrangeres i samsvar med
Vegtrafikk loven Det Internasjonale Sportsreglement, Det Nasjonale
Sportsreglement for Norge, og disse tilleggsregler.

Arrangørlisens

Oppgis i Startprogrammet

Sportskomite

Løpsleder:
Løypelegger:
Sportskomité
Miljø/sikkerhet:

Marianne Berge-Hansen
Hakon Berge-Hansen
Svein Eikaas
Sigbjørn Gulbrandsen
Kai Gimre

Resultater

BilsportGPS.no

Jury

Oppgis i Startprogrammet

Løpsdato

14.04.2018

Løpets
start/mål

Hove leir, Tromøy, Arendal
Første bil starter 14.04.2018 kl 10:00

Sekretariat

Hove leir. Åpner fredag 13.04.2018 kl. 18:00 – kl. 22:00
Husk å medbringe kvittering for innbetalt startkontingent.

Teknisk kontroll

Hove leir Fredag 13.04.2018 kl 18:00 – 22:00. Lørdag kl 07:00 – 07:30.

Trippavstand

Vegvesenets avstandsstolper er lagt til grunn ved oppkjøring av løpet.
Det vil også bli opprettet egen trippavstand ved løpets start.
Denne oppgis i Startprogrammet.

Utlevering av
kjøreordre

Kjørebok utleveres i sekretariatet 60 minutter før egen start tid.
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Løpets lengde

Ca.200 km.

Etappetyper

I løpet inngår transport-, pålitelighets-, orienterings- og ferdighetsetapper.
Se også avsnitt ”Kontroller” og ”Prikkbelastning”. Det legges opp til en enkel
vanskelighetsgrad.

Klasser

Det innbys til deltakelse i klassene Expert, Sport, Touring og Debutant, se §557 b)
Klasseinndeling.
For ferdighetsetappene er det inndeling i bilklasser som beskrevet i §557 c)
Bilklasser. Det innbys også til en gjesteklasse: «Challenge-Test» som består av 8
ferdighetsetapper, samt egne transport etapper.

Krav til
besetning og bil

Se § 557 Fører og kartleser og § 558 Deltakende biler. (gjelder alle klasser)

Anmeldelse

DET ÅPNES FOR PÅMELDING NÅ!
E-mail: jaguarhansen@gmail.com
Telefon / SMS: 48 29 02 27
Online : http://www.hanken.dk/online/tilmeld.asp?id=72
Anmeldelsesfrist: 30.03.2018 innen kl. 12:00, pr. SMS, E-mail eller online,
Etteranmeldelse: Ring for avtale.
Overnatting: Det arrangeres overnatting på Hove leir fra fredag 13.04.2018 i
forbindelse med løpet. Det tilbys enkeltrom, dobbeltrom og 4 manns rom. Det vil bli
servert frokost lørdag morgen og middag etter løpet. Dette inngår i
anmeldelsesavgiften.
Anmeldelsesavgift: Innbetales til konto 3060.32.39608
2 enkeltrom: NOK 3200,- pr bil innbetalt innen anmeldingsfristen.
Dobbeltrom: NOK 3000,- pr bil innbetalt innen anmeldingsfristen.
4 manns rom: NOK 2700,- pr bil innbetalt innen anmeldingsfristen. (2 senger)
ekstra sengeplass m frokost og middag NOK 900,- (ring for avtale)
Challenge-Test: NOK 1000,- pr bil innbetalt innen anmeldingsfristen. (Uten seng)
Tillegg:
NOK 300,- pr bil innbetalt etter anmeldingsfristen.
Debutantklasse rabatt NOK 700,Deltakere i Challenge-Test kan bestille overnatting hvis de ønsker det. (ring)
Anmeldelsesavgiften inkluderer overnatting (ikke for Challenge-Test klassen),
frokost og middag ( alle klasser), leie av GPS loggere, kjøreordre og kart,
arrangørens lisens og forsikring , etc.
Det er begrenset tilgang på de forskjellige overnattings alternativer. Først til mølla…
Avtales på E-mail eller SMS / Telefon.

Avbud

Ved avbud meldt innen 30.03.2018 tilbakebetales 100 % av anmeldelsesavgiften.

Forsikring

Deltagerne må undersøke med eget selskap. Generelt dekker ikke ”vanlig” forsikring
deltagelse på ferdighetsprøver og det kan være uklart hva som dekkes for øvrig. Se
også ”Bilsportforsikringer” i Bilsportboken.

Lisenser

Deltagerne må ha gyldig lisens og betalt årskontingent til motorklubb. Dette
kontrolleres ved start. Engangslisens kan kjøpes ved start, pris kr 300,Engangslisens for Challenge-Test er kr. 75,- Både fører og kartleser må ha lisens.
Engangslisens krever ikke medlemskap i motorklubb.
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Premiering

En av tre i hver klasse premieres. (kl. Expert, Sport, Touring og Debutant
Ferdighetsetapper: 1 premieres i hver bilklasse. 1 av 3 premieres i Challenge-Test.

Resultater

Resultatliste legges ut etter løpet på www.bilsportgps.no og slås opp når de er klare.
Premieutdeling på Challenge konferansen til høsten.

Veier

Offentlige veier med asfalt-/ grusdekke og private gårds-/ skogsveier av meget god
standard.

Løpsavvikling

Startrekkefølgen er: Klasse Expert, Debutant, Touring, Sport og Challenge Test.
Deltagerne starter med 2 minutters mellomrom dersom ikke annet er oppgitt.
Startliste med starttid slås opp i sekretariatet 60 minutter før løpets start. Dersom en
foran kjørende bil starter fra en startkontroll på det du mener er din starttid, start da
på neste ledige hele minutt.
Ved starten av løpet utleveres pålitelighetsetappenes gjennomsnittshastighet(er) på
en slipp med tidstabell som viser idealtiden for hver 300 m.
Omtrent midtveis i løpet blir det en reguleringspause hvor det blir anledning til å
kjøpe lunsj, kaffe, bensin etc.
Før start vil kjøreboka bli gjennomgått for deltakerne i klasse Debutant.

Kart

Kartkopier utdeles sammen med kjørebok.

Kjøreordre

Alle klasser unntatt Challenge-Test kjører identisk løype. Det vil være en enklere
kjøreordre for Touring og Debutant klassene. Det kan forekomme flere etapper
mellom to ÅTK. Dette vil være oppgitt i kjøreordren. For øvrige bestemmelser, se §
566 Kjøreordre.

Kontroller

Det benyttes kontroller som beskrevet i § 568 Kontroller. Fartskontroller må
påregnes i alle deler av løypa som har fartsgrense på 30 km/t eller lavere.

Prikkbelastning

Prikkbelastning iht § 571. Mistet kontroll straffes som manglende kontroll (§ 571)

Tidtaking

Det benyttes GPS basert tidtaking som beskrevet i § 570 Tidtaking.

Reklame

Dekaler plasseres på begge fordører på toppen av startnummer.
Arrangøren forbeholder seg retten til egen reklame. Se startprogram.

Protester

Se § 582 Protester, tidsfrister og jury. Se også § 93-99 i NSR Merk at det bare er 30
minutters protestfrist på feil i kjøreboka etter egen ankomst til mål. Henstillinger er
ikke å regne som protest, og vil ikke behandles.

Kontrollskilt

Samtlige typer skilt som blir benyttet vil være plassert i sekretariatet.

Fullstendig reglement finnes på www.bilsport.no/reglement, eller kontakt Norges Bilsportforbund på tlf.
23 05 45 00. Kan også fås tilsendt på mail ved henvendelse til arrangøren.

KNA VEST-AGDER ØNSKER ALLE VELKOMMEN TIL SØRLANDET!!
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