Saker til grenmøte RSM
a) Forslagstiller: Grenland Modellbilklubb
a. Regelendringsforslag: §18.5 Mekanikere, forandres til: Hver fører får ha maksimalt to
– 2 – mekaniker på plass i pit/depot under pågående tidstrening, kvalifiseringer og
finaler. Ingen andre enn fører og førers mekaniker(e) har lov til fysisk å
skru/vedlikeholde/assistere i pit/depot under pågående heat/finaler.
b. Begrunnelse: Skal man drille inn 2 mekker for deltagelse utenfor Norge, bør man
tillate dette her også
b) Forslagstiller: Hønefoss RC-klubb
a. Regelendringsforslag: 27.3 Poenglikhet etter endt sesong Hvis to eller flere førere står
med likt antall poeng i Norges Cup eller NM etter endt sesong, vil den føreren med
den beste plasseringen i tellende konkurranser gå foran. Dersom førere ikke kan
skilles ut i fra best(e) plassering(er), skal beste plassering i løpet med flest antall
deltagere gjelde.
b. Begrunnelse: Dette er mer en presisering/rettskriving, enn en regelendring. For å
fjerne enhver tvil om hvilke konkurranser som avgjør ved poenglikhet (altså at tellende
konkurranse ikke betyr den siste), mangler det en «r» bak konkurranse i den
opprinnelige teksten, som lyder slik:
27.3 Poenglikhet etter endt sesong Hvis to eller flere førere står med likt antall poeng i
Norges Cup eller NM etter endt sesong, vil den føreren med den beste plasseringen i
tellende konkurranse gå foran. Dersom førere ikke kan skilles ut i fra best(e)
plassering(er), skal beste plassering i løpet med flest antall deltagere gjelde.
c) Forslagstiller: Hønefoss RC-klubb
a. Diskusjonsforslag: Omskrive SR rundt funlisens og alderskrav
b. Begrunnelse: Dette står i SR: 16.3.1 FUN-lisens Kan løses fra fylte fem år. Dersom
man benytter seg av en slik lisens under et Norges Cup med denne lisensen
opptjener man ikke poeng. Aldersgrenser for deltakelse i mesterskap og andre
konkurranser for barn under 18 år, finnes i NIFs barneidrettsreglement.
Barneidrettsbestemmelsene sier at man ikke kan delta i NC og NM før året man fyller
13 år. For RSM arrangeres (for tiden) ikke andre konkurranser der barn kan delta før
nevnte alder. Teksten her er misvisende da lisensen uansett ikke kan brukes før
tidligst året man fyller 11 (ved krets/regionmesterskap). SR bør omskrives for å
presisere at man ikke kan delta i NC/NM før året man fyller 13, slik at eventuelle
misforståelse på bakgrunn av en kjøpt lisens (som er ubrukelig før 11/13 år) unngås.

