Regelendringer vedtatt innført for RSM 2017
Endringene gjelder fra den dato som er beskrevet i regelen
Regelendring paragraf 5.1.2 gjelder 1:8 OR IC
Fra regelen er hele unntaket ikke lenger gjeldende.
Følgende tekst er således strøket:
«For klassen 1:8 OR IC skal det dersom det avholdes NM-runder/NC-runder kun settes opp 4 NM-runder, der alle løp er
tellende. Unntak 2: For klassen 1:8 OR EL skal det dersom det avholdes NM-runder kun settes opp 4 NM-runder, der 3
av 4 løp er tellende."

15.6.2 Tidsskjema
Følgende tekst er ikke lenger gjeldende:
"Fast tidsskjema for 1:8 OR IC: Fritrening fredag fra kl 16:00 til kl 20:00 Førermøte lørdag kl. 07:30 Organisert heat
trening fra kl. 08:00 til kl 12:00 Start 1. kval kl 13:00 Slutt kl. 18:00 Førermøte søndag kl 08:30 Organisert heat trening
fra kl 09:00 til kl 11:00 Start siste kval senest kl 11:00. Deretter underfinaler og A finale. Slutt kl 17:00"

Det er opp til den enkelte arrangør å avgjøre mulighetene for fritreninger før løpet basert på
erfaringer, muligheter, begrensninger og tilgjengelighet. Dette gjøres gjeldende fra 01.04.2017.
Skal beskrives i TR

21.1.1 Heat-trening og reseeding.
" Til Norsk Mesterskap og Nasjonale statusløp som løper over 2 dager, kan arrangøren velge å gjennomføre re-seeding før
kvalifiseringene, på bakgrunn av resultater under heat-trening. Resultater fra treningsomgangene legges til grunn for en reseeding til kvalomgangene."

Gjøres gjeldende fra 01.04.2017 og må beskrives i TR slik at det dekker den grenen/arrangementet
der dette er mest hensiktsmessig.

21.1.3 Treningsavgift
For Norges Cup under INNE sesongen, kan banen stilles tilgjengelig før løpet, i den
anledning er treningsavgift tillat og følger klubbens eller gjeldende treningsavgift. I de
tilfeller klubben ikke har fast avgift, er denne oppad begrenset til kr: 100,TR skal beskrive tider banen er åpen, treningsavgiften og betingelser som gjelder for den
gjeldende treningen.

12.1 Startavgift/påmeldingsavgift
• NC max 300,• NC over 2 dager inne, max 500,• NM ute max 350,• NM inne max 500,Disse avgiftene er gjeldende fra og med 01.04.2017 og skal følges.
TR skal beskrive Startavgift for arrangementet.

1.7.2 Unntak fra EFRA regelverk (GJELDER KUN NORGES CUP)
For NC løp innendørs kan antall deltakere i hver finale fravike standarden. Om standarden på 10
deltakere fravikes skal dette spesifiseres i TR.

1.7.3
Regelendring elektro Touring Modified dekk.
• NC max 2 sett dekk (8 dekk)
• NM max 3 sett dekk (12 dekk)
EFRA sin regel er ikke et krav som kan gjelde for Norske Status løp
Gjøres gjeldende fra 01.04.2017.

1.7.4 EFRA regel om re-start ved stoppet heat
"Møter du ikke til start i det et avbrutt heat kan du heller ikke møte i et re-startet heat"
Gjelder fra 01.04.2017.

Alle løp telle med i ranking
Ranking beregnes ut fra 7 av 10 siste godkjente løp.

Premiering av junior (ALLE barn)
Barn premieres i henhold til barneidrettsestemmelsene. I tillegg skal alle juniorer til og med det år
de fyller 16 år premieres.

