
  

I N V I T A S J O N  

”Vintersliter’n 2019”   

NC 1 og breddeløp - ENDURO SPESIAL + GJESTEKLASSE BARN 

Haslemoen - lørdag 23. Februar 2019  

  
Generelt / klasseinndeling:   

  

- 30 minutters løp for Gjesteklasse BARN   
- 60 minutters løp for klasse UNGDOM og UNGDOM 2 – 13 - 16 ÅR   
- 60 minutters løp for klasse JENTER og JENTER 2 – 13 - 16 ÅR   
- 120 minutters løp for klassene JUNIOR, SENIOR, VETERAN og DAMER  

TR / Tidsplan / tidsskjema:   Vil bli å finne på www.nmfsport.no og www.solormcklubb.no   
   

Påmelding:    

  

  SENEST innen fredag 8. Februar 2019, kl 23.59  
Påmelding skjer via påmelding på www.nmfsport.no på MITA eller direkte til 
Solør MCK på e-post post@solormcklubb.no (KUN ved problemer med 
påmelding MITA). MERK! Påmeldingen er IKKE GYLDIG før den er betalt 
via MITA!  
Arrangøren forbeholder seg retten til å kunne stenge påmeldingen SENEST 2 dager 

før arrangementet  for hoved-/konkurranseklassene - Torsdag 21/2-2019!  
Løpsdagen:    
  

  Innsjekk åpent lørdag 23. Februar 2019: kl 08:30 -11:00   

Teknisk kontroll:   
  

  Teknisk kontroll åpent lørdag 23. Februar 2019: kl 08:30 -11:00   

Startrekkefølge:   
  

  Fellesstart    

Tidtaking:      All tidtaking foregår med AMB-system! Det er tilgjengelig utleietranspondere!  

      

  

  Livetiming – www.timekeeping.no  HUSK å få med TRANSPONDERNUMMER 

ved påmelding!  

Startavgift:      - Barneklasse:        KR 200  

        - Ungdom 13 - 16 år og Jenter 13 – 16 år: KR 400,-  

      

  

  - Øvrige klasser        KR 800,-  
Innbetales via MITA. Ved problemer kan det betales til arrangøren til konto 

1913.10.28582.  
Kan også betales ved innsjekk da arrangøren har både betalingsautomat og VIPPS!  
HUSK å merke innbetalingen med NAVN, KLASSE og STARTNUMMER!  

Etteranmeldingsavgift:  
  

  Betales ved innsjekk dersom det er ledig plass i klasse. NOK 300,-,  
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Premieutdeling / premiering:  

  

3 beste i hver klasse!   
Ungdomsklasser: 5 beste pr. klasse. Barneklasse: ALLE!  

PM:        PM med de endelige sluttinstruksjoner blir slått opp og utdeles ved innsjekk i 

sekretariatet / Race Office.  
        

  

Løpet teller også Regionscup NMF Region Innlandet!  MERK! det er krav om 

piggdekk!  

Protesttid:      

  

Iht. NMFs sanksjonsreglement § 5.2. Protester levers skriftlig innen 30 minutter etter 

at resultatlisten er  oppslått, vedlagt protestgebyr på NOK 2 000,-    

Ansvar:       All deltakelse skjer på eget ansvar.  
        

  

NMF, Solør Motorcykkelklubb og løpsledelsen frasier seg alt ansvar for under  

konkurransen inntrufne  skader, ulykker og sabotasje mot banen.  

Avbud:       
  

Avbud meddeles arrangøren på e-post post@solormcklubb.no   

Avlysning      Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse arrangementet ved 

påmeldingsfristens utløp dersom det  
        

  

ikke er tilstrekkelig nok påmeldte deltakere i konkurranseklassene. Dette tallet 

settes til 70 deltakere,  

Informasjon / opplysninger:  +47 990 42 580 - E-post: roy@solormcklubb.no (Roy ØWRE) eller   
  

Dette løpet arrangeres i full overensstemmelse med FIMS internasjonale løpsreglement 
(SC), NMFs nasjonale konkurransereglement (NKR), spesialreglementet for enduro spesial, 
samt disse tilleggsregler som er godkjent av NMF.   

  


