FORKLARING GJENNOMFØRING AV KVAL OG LØP SESONGEN 2018 FOR KLASSENE SUPEERBIKE OG
SUPERTSTOCK 600

FRITRENING
Arrangør setter opp treningsgruppene ut ifra påmelding og tidligere resultater i forhold til
rundetider.
Arrangør kan foreta eventuelle flytting av utøvere hvis det viser seg at de er feilplassert med
bakgrunn i oppnådde rundetider.

KVALIFISERINGER:
Utøverne plasseres i kvalgruppe basert på påmelding og tidligere resultater i forhold til banerekord
på gjeldende bane. NM gruppen kjøre kval først, og NC gruppen kjøre neste kval.
Dette for at mulighetene for mest mulig like forhold er tilstede, og at NC gruppen skal kunne vite
hva som er 107% kravet til deltakelse i NM løpet.
Dersom det viser seg at utøvere i NC gruppen har oppnådd rundetid innenfor 107% av beste kvaltid i
NM gruppen flyttes disse til NM gruppen. På samme måte vil deltagere i NM gruppen flyttes til NC
gruppen vis de ikke oppnår 107 % av beste rundetid i NM klassen. Kval 1 for NM/NC skiller de som
kjører raskere/saktere enn 107% av beste fører. I kval 2 så konkurrerer utøverne om
startoppstillingsplassene til løpene
Dersom det viser seg at flere enn maks antall deltakere i NM klassen i forhold til banenes
banegodkjennelse til antall deltakere - 3 for løp, har kvalifisert seg innenfor kravet om 107%, vil det
være de beste tidene som vil gjelde. .

Eksempel : Vålerbanen har maks antall startende til løp 32. Det vil da si at de 29 beste tidene vil gå
videre til NM løpet. De utøverne som ikke er blant disse 29, vil bli satt i NC løpet uavhengig av om de
har klart kravet på 107%.

LØP
NC løpet kjøres først, og de tre beste i NC løpet gis mulighet til å starte i NM løpet. De vil bli plassert
bakerst på startplaten. Det vi si at vinneren i NC løpet står på beste startposisjon som er ledig, nr to
på den påfølgende startposisjon, nr 3 deretter.

Dersom de tre beste fra NC løpet ikke ønsker å delta i NM løpet, vil dette løpet bli gjennomført ihht
banens maks antall deltakere tillatt i løp – 3. Det vil si at det er kun de tre beste i NC løpet som får
tilbudet.

Eksempel på kvalifiseringsgjennomføring:
NM Superstock 600
NC Superstock/Std 600 /(Jentecup)
NM Superbike
NC Superbike
NC Junior Sport 300/Supersport 300
Jentecup (hvis ikke kjørt sammen med NC SST600)

NM Superstock 600
NC Superstock/Std 600 /(Jentecup)
NM Superbike
NC Superbike

Eksempel på løpsrekkefølge.
NC SST 600/ Std 600/ (Jentecup)
NC superbike
Jr Sport 300/Supersport 300
(Jentecup)
NM SST 600
NM Superbike

