
Moss RC Bilklubb inviterer til: 
Klubbløp og Norges Cup Hos MossRC i MossLørdag 9 februar 

(Klubb) – Søndag 10 februar (NC) 

 

Klasser:  1:10 Touring Mod og 1:12 Track. I tillegg kjøres det klubbløp i 1:10 Touring 
Stock og M-Chassis STD begge dager. 

Arrangør:   Moss RC Bil Klubb 
Sted:    ViaNett Raceway – Rabekkgaten 9, 1523 Moss 
Løpsleder:   Niklas Roos 
Dommer:  Martin Sørlie 
Teknisk kontroll: Roar Roos 
Løpskategori:   Norges Cup (M-Chassis kjøres som klubbløp) 
Førerklasser:   Konkurransen er åpen for alle førere 
 
Antall førere:   Det kreves minimum 5 fører i hver klasse for at løp i klassen skal bli avviklet. 
   Er det ikke nok førere innen 4 februar kl. 24.00, slettes klassen(e). 
 
Reglement:   Konkurransen arrangeres i overensstemmelse med NMF/RB sine nasjonale 
   konkurranseregler, samt eventuelle tilleggsregler og sunn fornuft. 
 



Påmelding:   Påmelding gjøres på www.myrcm.ch, eller på våre hjemmesider  
   www.mossrc.no under fanen «løp» 
 
Deltager avgift:  NorgesCup 300,- Klubbløp 200,-    (pr. bil.) 
 
Påmeldingsfrist: Senest 4 februar kl. 24.00. Påmeldingsavgift betales ved. Registrering.  
   Påmelding etter fristen gir et gebyr på + 50% av påmeldingsavgiften.  
 
Tider lør/søn:  Registrering:    08.00-09.30 
   Fri Trening:   08.00-09.25 
   Førermøte/branninstruks: 09.30-09.50 
   Start første heat:   10.00 
   Banen er åpen for kjøring fredag frem til 20:00 
 
Tidtakingsystem: AMR RC som støtter bruk av personlige transpondere. Oppgi ditt  
   transpondernummer ved registrering. Alle MÅ ha transponder. Vi har noe for 
   utleie (150,-). Førstemann til mølla. 
 
Resultater:   Resultater offentligjøres fortløpende etter hvert heat. Finaleresultater  
   offentligjøres når protest tiden er ute etter gjeldende regler. 
 
Premier:   Premier til alle i a-finale samt vinnere av underfinaler. 
 
Diverse:   Banen er åpen fra 08:00 begge dager. Fritrening lørdag etter premieutdeling 
   frem til kl. 21.00. Hallen stenger kl. 21.30. Dekkdreing skal foregå på anvist 
   plass i lokalet. 
 
Overnatting:   Det finnes ulike alternativer for overnatting, men det rimeligste er foreløpig 
   Østre Tveter Gård (1000,- pr. rom inkl. frokost) hvor det finnes 6 rom til utleie 
   (3 rom har dobbeltseng og 2 rom har tosengsrom). Det tar ca. 10-15 min å 
   kjøre til banen. Er dere gode venner kan dere sikkert stue flere sammen på 
   rommet. Sjekk: http://www.bbnorway.com/hosts/01.ostretvetergard.html 
   Ellers har Mitt Hotell og Moss Hotell priser fra 845,- pr. person.  
 
-- 
 
Kontaktpersoner ved Moss RC Bilklubb :Torstein: 93028660  torstein@vianett.no og Oskar: 
478584043 oskarr@broadpark.no 
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