Førermøte 1 august 2021 Konsmo Motorbane
Vi ønsker velkommen til NMK Konsmo og årets første løp på Konsmo Motorbane. Det er en
utfordrene tid å arrangere løp i men dersom alle tar nødvendige i hensyn og forholder seg regler og
sin kohort og smittevernregler er vi sikker på at dette vil gå bra. Vi minner om at hver kohort har sin
egen publikumsplass.
Det er lagt ut 5 deltakermeldinger på www.nmkkonsmo.no oppfordrer alle til å lese disse samt
tilleggsreglene før løpet starter.
Offisiel oppslag tavle blir på nett www.nmkkonsmo.no

Løpsgjennomføring:
Crosscart Mini
Crosscart 85ccm
Crosscart Extrem
Rallycross Junior
Rallycross
Bilcross Junior
Bilcross Dame
Bilcross Senior
Bilcross Junior Trening
Startrekkefølgen trekkes på data og heatene fylles opp.
Finale oppsett:
A-B-C-D: Bilcross Senior og Bilcross Junior
A: Resterende klasser.
Kontakt med Flaggvakter:
Dersom dere får stopp på banen, signaliser til flaggvakter dersom dere er ok for å unngå unødig
kontakt med tommel opp.
Premieutdeling: opplyses over høyttaler
Jeg gleder meg til å se mye flott kjøring men minner om fair race
Mvh

Daniel Laudal

Konsmo 1/8-21

Her også en hilsen fra Juryleder:
Velkommen til løp på Konsmo motorbane 1.august.

På vegne at stevnets jury ønsker jeg alle riktig lykke til med dagens løp. Man må helt tilbake til 2019
før man finner forrige løp på Sørlandet, ventetiden har vært lang og mange har gledet seg stort til
denne dagen.
Håper at alle gjør sitt beste for å etterleve og respektere informasjon og retningslinjer i forbindelse
med Covid-19.
Dette kan dere lese mere om på Norges bilsportforbund sin hjemmeside, oppfordrer dere spesielt til
å lese hvordan deltakere skal kommunisere med banefunksjonær ved stopp rundt banen:
https://bilsport.no/informasjon-og-retningslinjer-i-forbindelse-med-covid-19/
Juryen har den absolutte myndighet for håndhevelse av bestemmelsene i ISR, NSR, tilleggsregler og
program.
Samtidig så er vi til stedet for å yte service om deltakere skulle ha spørsmål til oss om det er noe de
måtte lure på.
Vi lover å gjøre vårt beste for at alle blir behandlet så rettferdig som overhodet mulig.
Lykke til 😊

Mvh
Espen Kerim
juryleder

