Invitasjon/ tilleggsregler
«Gatebil Drift Series» 2017
I. BESKRIVELSE
1.1. OM GDS
«Gatebil Drift Series» er en ny driftingserie som kjøres på 4 av Gatebil sine 5 festivaler i 2017.
«Gatebil Drift Series» er et samarbeid mellom Gatebil, Norges Bilsportsforbund (NBF), det
Svenske Bilsportsforbundet (SBF), og arrangørklubber for løpene. Både det Norske og
Svenske mesterskapet i drifting inngår i «Gatebil Drift Series» 2017.
Alle 4 løp teller i «Gatebil Drift Series». Løp 1, 2 og 3 er også tellende i NM i drifting, mens
løp 2, 3 og 4 er tellende i det Svenske mesterskapet (SM). NM vil i 2017 kun være disse 3
løpene, mens SM i drifting kjøres over totalt 6 konkurranser.
Mer informasjon om henholdsvis SM og NM i drifting finnes på det norske og svenske
bilsportforbundets sine nettsider.
1.2. HVEM KAN DELTA
Alle norske og svenske driftingførere med lisensiert driftingbil og førerlisens for drifting kan i
utgangspunktet delta i serien. Også deltakere fra andre land. Om flere enn 100 deltakere
ønsker å være med, vil Gatebil i samarbeid med NBF og SBF velge ut hvilke som får delta.
1.3. PÅMELDING
Her er link til påmeldingsskjema: www.gatebil.no/register_gds2017
1.4. TID OG STED
Løp 1 GDS inkl. NM – Vålerbanen, Norge 25-27 mai
Løp 2 GDS inkl. NM / SM – Mantorp Park, Sverige 15-17 juni
Løp 3 GDS inkl. NM / SM – Rudskogen Motorpark, Norge 7-9 sept.
Løp 4 GDS inkl. SM – Mantorp Park, Sverige 21-23 sept.
1.5. TIDSSKJEMA
Innsjekk av deltakere og teknisk kontroll starter fra kl. 09.00 på torsdag på alle løp. Trening
og kvalifisering kjøres også torsdag, mens top 32 er fredag ettermiddag. Top 16 er lørdag.
Detaljert tidsskjema publiseres på www.gatebil.no/gds2017 senest 10 dager før hvert løp.

II. TEKNISK REGLEMENT OG KONKURRANSEREGLER
2.1. TEKNISK REGLEMENT
Det er ikke eget teknisk reglement for «Gatebil Drift Serie». Deltakere fra Norge må følge
reglene som gjelder for NM i drifting, og de svenske førerne må følge de svenske reglene.
NBF og SBF har sammenlignet reglene og konkludert med at ingen vil ha noen
konkurransefordel.
Tekniske regler finnes på det norske og svenske bilsportforbundets sine nettsider.
Deltakere fra andre land skal i utgangspunktet følge reglene for en av de større
driftingseriene i Europa. Men alle som ikke kommer fra Norge eller Sverige må i hvert tilfelle
bli vurdert og godkjent av teknisk ansvarlige for «Gatebil Drift Series». Dette for at ingen
deltakere skal kunne følge et reglement som gir en konkurransefordel. Send mail til
bw@gatebil.no om du ønsker å delta.
2.2. KONKURRANSEREGLER
Felles konkurranseregler for alle løp i «Gatebil Drift Series» vil bli gjort kjent på
www.gatebil.no/gds2017 senest 10 dager før første løp.
II. ORGANISASJON
2.1.1 ARRANGØR LØP I NORGE
NMK Solør, postboks 99, 2270 Flisa. post@nmksolor.no - Tlf: (+47) 47 96 27 76
Arrangørlisens blir gjort kjent ved innsjekk til hvert løp.
2.1.2 ARRANGØR LØP I SVERIGE
Mantorp Park (MK Scandia)
Mantorp Park motorbana, 59017 Mantorp - max.lundgren@mantorppark.com
Tele: 072-1517700
Arrangørlisens blir gjort kjent ved innsjekk til hvert løp.
2.3.1 FUNKSJONÆRER LØP I NORGE
Løpsleder/Starter:… Geir Tyskeberget.
Ass. løpsleder:………. Hans Jørgen Andersson
Sekretariat:…………. Laila Tyskeberget
Pressesjef:…………… Bjørn Wahlberg
Teknisk kontrollsjef:..Kristian Kristiansen
Sikkerhetssjef:………. Per Kristian Sollien
Juryleder:…………… Kjell Aaen
Fagdommere:……….. Ryan Lanteigne (CAN), Arnfinn Sundin (NOR), Mattias Jönsson (SWE)
Speakere:…………… Arild Dyrkorn og Jan Gunnar Halstvedt.
2.3.2 FUNKSJONÆRER LØP I SVERIGE
Løpsleder / Starter:… Max Lundgren
Ass. løpsleder:………. Hans Jørgen Andersson
Pressesjef:…………… Elle Andersson
Teknisk kontrollsjef:. Alexander Kvist
Sikkerhetssjef:………. Tomas Olsson
Juryleder:…………… Jörgen Karlström
Fagdommere:……… Ryan Lanteigne (CAN), Arnfinn Sundin (NOR), Mattias Jönsson (SWE)
Speakere:…………..
Arild Dyrkorn og Dennis Jakobsson.
Endringer kan forekomme. Redigert liste vil være tilgjengelig i sekretariatet ved innsjekk

2.4. OFFISIELL OPPSLAGSTAVLE
På egen informasjonstavle ved Gatebil shop/ taxi og på www.gatebil.no
III. BESKRIVELSE AV BANER
3.1. LØP 1. VÅLERBANEN, NAF TRAFIKKSENTER
Driftingsløyfe på bane 2.
3.2. LØP 2, MANTORP PARK
«Pariskurvan» mot ordinær kjøreretning.
3.3. LØP 3, RUDSKOGEN MOTORPARK
Fra «Slaktern» og opp rundt «Breisladdsvingen».
3.4. LØP 4, MANTORP PARK.
«Pariskurvan» ordinær kjøreretning.
Kart over alle baner med beskrivelse av «line» vil bli publisert på www.gatebil.no/gds2017
senest 10 dager før hvert løp.
IV. STARTAVGIFT, INNSJEKK, TEKNISK, STØY
4.1. STARTAVGIFTER
Til alle løp gjelder Gatebil sine ordinære priser for inngang og depotplass. I tillegg kommer
en løpsavgift på kr. 400,- pr. løp. Billetter kjøpes på nett eller ved oppmøte når du kommer.
Løpsavgiften betales i sekretariatet ved innsjekk.
Informasjon om Gatebil billetter finner du her: http://gatebil.no/billetter_2017/
4.2. INNSJEKK
Alle deltakere må registrerer seg i sekretariatet så raskt som mulig etter de har ankommet til
hvert løp. Sekretariatet er merket av på områdekart i programmet til alle festivaler.
4.3. DOKUMENTER SOM SKAL PRESENTERES
Ved innsjekk skal følgende dokumenter fremlegges: Deltakerbekreftelse som motas etter
registrering på nett, førerlisens, vognlisens og kvittering på betalt medlemskap i motorklubb.
4.4. TEKNISK KONTROLL
Etter innsjekk må alle biler så snart som mulig kjøres til teknisk kontroll. Hvor du finner
teknisk kontroll får du vite ved innsjekk i sekreteriat.
4.5. STØYBEGRENSNING
§ 303 - Max 100 db. Gjelder både for løp i Norge og i Sverige.
V. GJENNOMFØRING AV LØPENE OG POENGBEREGNING
5.1. GJENNOMFØRING
Konkurranseregler/ gjennomføringsplan vil bli presentert på www.gatebil.no/gds2017 senest
10 dager før første løp.
5.3. POENGBEREGNING
Plasseringen man får i hvert løp «Gatebil Drift Series» gir grunnlag for poeng man får i NM
eller SM. Eksempel: Om føreren som blir nummer 3 i et løp i «Gatebil Drift Series» er beste
norske, får deltakeren full poengscore i NM. Det samme vil være for de som deltar i SM.

5.4.1. POENG GDS OG NM
1. plass GDS / NM: 100
2. plass GDS / NM: 90
3. plass GDS / NM: 80
4. plass GDS / NM: 70
5. plass GDS / NM: 60
6. plass GDS / NM: 50
7. plass GDS / NM: 40
8. plass GDS / NM: 30
9. plass GDS / NM: 20
10. plass GDS / NM: 15
11-16. plass GDS / NM: 10
17-32. plass GDS / NM: 5

5.4.2. POENG SM
1 plass SM: 100 poeng
2 plass SM: 95 poeng
3 plass SM: 90 poeng
4 plass SM: 85 poeng
5 plass SM: 78 poeng
6 plass SM: 75 poeng
7 plass SM: 72 poeng
8 plass SM: 69 poeng
9 plass SM: 66 poeng
10 plass SM: 63 poeng
11-16plass SM: 60-35 poeng
17– 32 plass SM: 30 - 2 poeng

VI. PARC FERMÉ / PROTESTER
6.1. PARC FERME
Blir beskrevet i konkurranseregler som publiseres på www.gatebil.no/gds2017 senest 10
dager før første løp.
6.2. PROTESTER / APELLER
Blir beskrevet i konkurranseregler som publiseres på www.gatebil.no/gds2017 senest 10
dager før første løp.
VII. RESULTATER / PREMIERING
7.1.RESULTATER
Resultater for både kvalifisering, top 32 og top 16 publiseres på egen oppslagstavle ved
Gatebil shop/ taxi, samt på www.gatebil.no fortløpende.
7.2. PREMIEUTDELING «GATEBIL DRIFT SERIES»
De 8 beste i «Gatebil Drift Series» premieres. Premieutdeling vil være på Gatebil Aftertrack
lørdag kveld. Tidspunkt for dette vil stå i program og på informasjon ved innsjekk.
Alle deltakere i «Gatebil Drift Series», mekanikere og andre i teamet, forplikter seg til å møte
på premieutdeling for å klappe og juble høyt for de som vinner.
7.3. PREMIEUTDELING NM OG SM
Hvordan premieutdeling vil bli gjennomført for NM og SM vil bli gjort kjent ved innsjekk,
eller i egen informasjon sendt på epost fra NBF / SBF til norske og svenske førere.
VIII. ANNEN INFORMASJON
8.1. DEPOTPLASS
Løpsbil, servicebil, telt og annet plasseres i depot på anvist plass. Henger plasseres på eget
annvist sted. Depotplassen skal hele tiden holdes ren og ryddig.
8.2. STRØM
Gatebil kan ikke garantere strøm til alle deltakere. Trenger du strøm anbefales å ta med
minst 50 meter skjøteledning godkjent for utendørs bruk, eller eget strømaggregat.
8.3. BRANNSLUKKERE
Hver deltager må ha 2 brannslukkere på minimum 6 kg tilgjengelig på egen depotplass.

8.4. JEKKEPLATER
Alle deltakere skal ha med jekkeplate i min 16mm kryssfiner eller tilsvarende i minimum
størrelse 60 x 120 cm for bruk i race-depot ute på banen.
8.5. MILJØ
Alle deltagere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller tilsvarende beskyttelse
under bilen på alle service og depot-plasser. Også i race-depot på banen. Beskyttelsen skal
være så stor at den beskytter mot utslipp av alle væsker fra bilen, min. 4 x 5 m. Event. utslipp
må samles med absorberingsmiddel/miljømatte og deponeres i arrangørens miljøstasjon. Det
er deltagerens ansvar å inneha nødvendige midler for å kunne utføre dette. Det vil bli utført
kontroller på dette og deltagere som ikke oppfyller kravet vil kunne bli nektet start.
Plassering av arrangørens/ løpets miljøstasjon vil bli gjort kjent ved innsjekk.
8.6. SERIEREKLAME
Alle deltakere må kjøre med rutestreamer for «Gatebil Drift Serie» hvor deltakerens navn er
påført. Rutestreamere vil bli utlevert ved innsjekk første gang du deltar. Alle deltakere får 1
stk. rutestreamer hver. Om denne demonteres før neste løp, skal det gis beskjed til Gatebil
som lager ny. Ny rutestreamer må derimot kostes av den enkelte deltaker. Pris 200,- NOK/
SEK. Betales ved innsjekk.
4.5. KRAV TIL FIN BIL
I «Gatebil Drift Series» blir det lagt ekstra stor vekt på at alle biler som deltar skal fremstå så
fine som mulig. De skal være rettet, lakkert og rengjort før oppmøte til teknisk kontroll for
hvert løp. I tillegg skal bilene holdes så fine det lar seg gjøre mens konkurransen pågår.
8.7. STARTNUMMER
Deltakere i «Gatebil Drift Series» får fortløpende etter registrering tildelt et eget
startnummer. I offisielt registreringsskjema på www.gatebil.no/gds2017 vil det være mulig å
ønske seg sitt eget «lykketall». Om 2 deltakere ønsker samme nummer, er det deltakeren som
registrerer seg først som får nummeret. Deltakere som kjører SM vil i tillegg ha sitt eget unike
SM startnummer, som blir brukt på resultatlister for SM og på SM løp som ikke kjøres på
Gatebil. Størrelsen og plassering av startnummer vil bli gjort kjent sammen med
konkurranseregler som publiseres senest 10 dager før første løp: www.gatebil.no/gds2017
8.6. ANTIDOPING KONTROLL
Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge beskrevet i kap. 13 i
NSR. Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell dopingkontroll. I Sverige er
dette enligt G8 i regelverket.
Generelle spørsmål vedrørende «Gatebil Drift Series» - kontakt Bjørn Wahlberg hos Gatebil.
Tlf: (+47) 906 90 914 - Epost: bw@gatebil.no
Velkommen som deltaker i Gatebil Drift Series, NM og SM i 2017.

