Løpsinformasjon
«Gatebil Drift Series R3, NM og
SM» Rudskogen 7-10 sept. 2017
*BESKRIVELSE:
Gatebil i samarbeid med NMK Solør inviterer til runde 3 av totalt 4 løp i GDS (Gatebil Drift series)
2017. I løpet inngår også siste runde i NM (Norsk mesterskap i drifting) og runde 5 av 6 i SM (Svensk
mesterskap i drifting).
*Ved evt. avvik i dette dokumentet i forhold til «tilleggsregler», vil det være informasjon/
opplysninger i dette dokumentet som er gjeldende. Se også under «konkurranseregler» på side 2.
ARRANGØR OG ARRANGØRLISENS:
NMK Solør, postboks 99, 2270 Flisa. post@nmksolor.no - Tlf: (+47) 47 96 27 76
Arrangørlisens: ARDI 17.04613

*OFFESIELLE FUNKSJONÆRER:
Løpsleder:…………...
Ass. løpsleder:……….
Sekretariat:………….
Teknisk kontrollsjef:..
Sikkerhetssjef:……….
Juryleder:……………
Fagdommere:………..
Speakere:……………

Geir Tyskeberget
Hans Jørgen Andersson
Laila Tyskeberget
Kristian Kristiansen
Jo Henning Flattum
Kjell Aaen
Mantas Kuzmarskis (POL), Arnfinn Sundin (NOR), Mattias Jönsson (SWE)
Arild Dyrkorn og Jan Gunnar Halstvedt.

*Med forbehold om endringer.

Side 1 av 4

KONKURRANSEREGLER:
Alle løp i GDS kjøres etter konkurransereglene for SM i drifting (*1), med unntak av informasjon/
beskrivelse i tilleggsregler (*2), eller hva som står beskrevet i dette dokument, samt informasjon man
får ved innsjekking eller hva som blir opplyst på førermøte.
*1. Konkurranseregler SM som också gäller för GDS. http://www.sbf.se/regler2/Drifting
*2. Tilleggsregler Gatebil Drift Series 2017. www.gatebil.no/gds2017
TIDSSKJEMA:
Onsdag 6 september
20:00 – 23:00. Porten er åpen kun for deltakere og crew i GDS, NM og SM.
Torsdag 7 september
08:00 – Porten åpner
08:30 – Sekretariat og teknisk kontroll åpner
12:30 – Førermøte, trening
13:00 – 16:00. Trening
16:15 – Førermøte, kvalifisering
17:00 – 20:00. Kvalifisering
21:00 – Førermøte Top 32
Fredag 8 september
17:45 – Top 32, oppmøte lineup
18:00 – 20:00. Top 32
21:00 – Førermøte Top 16
Lørdag 9 september
17:45 – Top 16, oppmøte lineup
18:00 – 20:00. Top 16
23:00 – Premieutdeling i pitgarasje 1 og 2*
*Oppmøteplikt for ALLE deltakere og team-medlemmer på premieseremoni. De 6 beste i GDS og 3
beste i NM og SM premieres.
INNSJEKK:
Til innsjekk må du ha med følgende: Personlig lisens, lisens bil, og kvittering for betalt medlemskap i
motorklubb. Du får utlevert startnummer og rutestreamer, klistrelapp for hvilke gruppe du kjører i på
kvalifisering, teknisk skjema du tar med til teknisk kontroll, endelig deltakerliste oppgradert banekart
med linje/ clipping points, pluss evt. andre endringer ut over informasjon i dette dokumentet eller i
tilleggsregler.
BILLETTER:
Billetter kjøpes på vanlig måte ved ankomst eller på nett. Deltakeravgiften på kr. 400,- betales i
sekretariat ved innsjekk. Betaling kan gjøres både med bankkort og kontanter.
Link til billettinfo: http://gatebil.no/billetter_2017/
KVALIFISERING, STARTREKKEFØLGE:
Kvalifiseringen inndeles i puljer på 10 og 10 biler som kjører begge run og deretter inn i hoved-depot
før neste pulje starter. Ved innsjekk vil alle få et eget nummer på hvilken pulje de skal kjøre i.
Kvalifisering starter med pulje 1 osv. Husk å følge nøye med på og vær klar når din pulje skal kjøre.
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BANE OG BEDØMMING:
Her er kart over banen og området. Linjen og plassering av «clipping points» kan bli justert etter at
dommere har «satt» banen dagen før løpet. Endelig banekart vil bli utlevert ved innsjekk, eller på
førermøte før trening. Hvordan dommerne bedømmer blir presentert på førermøtet.

SERIEREKLAME:
Alle deltakere må ha GDS rutestreamer og startnummer. Dette fås ved innsjekk og skal monteres i
henhold til skissen under før man får slippe ut på banen for trening.

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.
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.
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VIKTIG INFORMASJON OM GJENNOMFØRING:
Gatebil sammen med NMK Solør vi ha høy fokus på at løpet skal gjennomføres så effektivt som
mulig. Men for å få dette til er vi helt avhengig at ALLE deltakere bidrar så godt de kan. Viktige
elementer vil være: Presis oppmøte til alle førermøter og høre godt etter hva som blir sagt. Møte presis
til både kvalifisering, top 32 og top 16 og være ved bilen sin på banedepot og følge med på instrukser
fra arrangør/ crew. Blir ikke tider holdt, eller at man ikke følger andre retningslinjer/ beskrivelser i
dette dokumentet, tilleggsregler eller konkurranseregler, kan man bli diskvalifisert fra løpet.
Dette dokumentet sammen med tilleggsregler og evt. annen informasjon til førere, publiseres i egen
lukket artikkel (bruk login under) på Gatebil sin nettside. Gå til: www.gatebil.no/gds2017_r3
Login er: GDS2017R3
Les mer om Gatebil på Rudskogen 8-10 september på: www.gatebil.no
Velkommen til Runde 3 i Gatebil Drift Series på Gatebil Rudskogen 8-10 september 2017 (GDS
kjøres torsdag, fredag og lørdag 7-9 september).
For spørsmål – kontakt Hans Jørgen Andersson hos Gatebil.
Tlf: +47 915 95 257 (9-16). Epost: hja@gatebil.no
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