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Innbydelse og tilleggsregler 
Lørdag 18. april 2020 

 

 
1 Arrangørenes navn 

 Kristiansands Automobilklubb 
 
2 Navn, art og beskrivelse 

Vårsleppet 2020 er et nasjonalt sprintrally på grus underlag. Løpet er totalt ca 42 km 
langt.  Av dette er ca 21 km fordelt på 6 SS ( 3 ss kjøres 2 ganger) Mulighet for service 

og bensinfylling mellom SS 3 og 4. 
 
3 Reglement 

Konkurransen arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det 
Nasjonale Sportsreglement for Norge, samt disse tilleggsregler. Tilleggsreglene er 

offentlige fom.1. mars 2020. 
 

4 Arrangørlisens 

 ARSR 20.21019  
 

 
5 Sportskomite og løpets adresse 

Inga Tofteland, Glenn Johansen, Astrid Tofteland og Per Tofteland 
 
Løpets adresse:  

Vårsleppet 2020  
    v/Per Tofteland      per.tofteland@gmail.com 

    Årstølveien 183 Tlf:  90720519 
    4642 Søgne 

     
       

 

6 Tid, sted og telefonnummer 
Lista Næringspark (Tidligere Lista Flyplass) 

Tider for innsjekk: Lørdag 18. april kl 08:00-10:30. 
Teknisk kontroll: Lørdag 18. april kl 08:00-11:00. 
 

1. deltaker starter fra Lista Næringspark lørdag 18. april 2020 klokken 13:00. 
 

 Telefon til arrangør løpsdagen er: 95 86 14 55 
 
 

 
7 En detaljert beskrivelse av konkurransen 

Løpet er totalt ca 42 km. Av dette er det 6 SS (spesialstrekning) på grus underlag på 
tilsammen ca 21 km. (3 ss kjøres 2 ganger) Det er service opphold og mulighet for 
bensinfylling i pause mellom SS 3 og 4.  

Tid på reguleringspause kommer i start programmet. (avhengig av antall påmeldte) 

file:///C:/Users/Acer/Desktop/Mine%20dokumenter%20Gammel%20Maskin/Per/Rally/Sørlandsprinten%202014/per.tofteland@gmail.com


                 

VÅRSLEPPET 2020 
    

  Side 2 av 5 

 
Løpet er åpent for alle klasser. Klasse inndeling i henhold til RR 4.4. Klasser vil ikke bli 
slått sammen grunnet lav deltakelse i klasse. 

 
For deltakere som bryter inne på SS, vil det ikke være mulig å hente deltakerbil før 

løpet slutt. Arrangøren vil kunne tilby ”opp på veien” berging (kranbil/traktor). Det er 
frivillig å benytte dette tilbudet, og det vil ikke kunne stilles økonomiske krav etter evt. 
skader oppstått under berging. De som ikke ønsker å motta denne hjelpen må selv 

skaffe annen hjelp. 
 

8 Anmeldelser - avbud til løpet 
Påmelding i henhold til GB 3.12. 
Påmelding sendes elektronisk på: sprintrally.no/   

Deltaker må selv ”hente” startprogram og foreløpig startliste på: sprintrally.no/ . Start 
program og foreløpig startliste blir tilgjengelig fom. torsdag 16. april 2020. 

Påmelding må være arrangør i hende innen 
Søndag 12.04.20  klokken 24:00 
 
Ordinær påmeldingsavgift inkl. forsikring  kr. 2.600,-. 
Ungdomsklasse, debutanter og Chalenge:  kr. 1.600,- 

Påmeldingsavgift innbetales til kontonummer: 3060.24.53584 

Frikjøp av reklame tilsvarende en startavgift. 
Etter anmelding inntil torsdag 16.april 2020 klokken 15:00. Kr. 1000,- i tillegg til 

ordinær påmeldingsavgift 

Husk å skrive deltakers navn på giro. 
Påmeldingsavgift betales til: 

Vårsleppet 2020 

Årstølveien 183 
4642 Søgne 

 
 

NB: Husk kvittering for betalt påmelding ved innsjekk. 
 
Start kontingent kan betales ved fremmøte for innsjekk. Kontant eller minibank kort. 
(Ikke kredittkort) 

 
Avbud må meldes skriftlig til arrangøren snarest. Om avbud meldes før sekretariat 

stenger for innsjekk, tilbakebetales hele start kontingenten. Avbud etter innsjekk er 
lukket beholdes hele start kontingent. 

 

9 Forsikring 
 I henhold til NBF´s bestemmelser 

 
 
 

 
 

http://www.sprintrally.no/pamelding/32
http://www.sprintrally.no/
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10 Startrekkefølge 
  Challenge, klasse 21. 

Klassene 15.  

Nasj. seedet D-E-F.  
Resterende i klasse 10 -13 i en gruppe, delt etter fører klasser.  

Klasse 17  
Nasj. seedet A-B-C. 
Videre klassene 1 - 8 i blandet gruppe, delt etter fører klasse. 

Klassene 19, 20 
 

1. deltaker i rally starter fra Lista Næringspark lørdag 18. april klokken 13:00. 
Det benyttes «flytende start».  Med unntak av pålagt opphold mellom nasjonale og 
internasjonale klasser er start intervall 1 minutt mellom deltakerne. RR 45.3 

Start rekkefølge ut fra reguleringspause er lik rekkefølge inn til reguleringspause. 
 

11 Lisenser 
De lisenser som er nødvendige i henhold til NBF skal innehas og fremvises ved innsjekk 

i sekretariat. (NSR § 52-56) I tillegg må kvittering/medlemskort for gyldig medlemskap 
i motorklubb godkjent av NBF fremvises samme sted. 
 Deltaker har plikt til å medføre bilens homologerings papirer i henhold til NBF sitt 

reglement. Disse skal kunne fremlegges på forlangende. 
Det vil kunne løses engangslisens for kartleser ved innsjekk.  

 
12 Gjennomkjøring, egne noter  

Arrangøren vil ikke tilby noter for løpet. RR 25.  

Deltakere får mulighet for to gjennomkjøringer av hver SS (SS 1/4, 2/5 og 3/6 er 
samme) Deltaker tillates lage egne noter.  

Tid for frivillig gjennomkjøring er lørdag 18. april i tidsrommet 08:30 – 11:30. Alle som 
vil foreta gjennomkjøring må før gjennomkjøring kjøring melde dette i sekretariatet. 
Registreringsnummer på «notebil» må oppgis. «Notebil» skal merkes i henhold til RR 

25.1. Det tillates kun å bruke normalt registrerte biler. (ikke prøveskilt, ikke lisensiert 
rallybil) og kun dekk godkjent etter vegtrafikkloven. Hastighet under gjennomkjøring 

på SS er max. 50 km/t.  

Hastighetskontroll må påregnes. 

 
13 Teknisk kontroll 

Teknisk kontroll vil bli ved Lista Næringspark lørdag 18. april kl 08:00-11:00 
Deltaker skal ha utført innsjekk i sekretariat før teknisk kontroll. 
 

14 Premiering 
Kun deltakere som har fullført hele løpet premieres.  

Ved 3 eller flere startende i samme klasse premieres minst 1/3.  
Dersom 2 eller flere deltakere i samme klasse oppnår samme totaltid, vil den som har 
best tid på SS1 gå foran. Dersom dette ikke skiller går man videre til SS2 osv.  

Premieutdeling vil bli ved løpets sekretariat. Snarest mulig etter protestfristens utløp. 
Tidligst klokken 17:00. 
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15 Støybegrensning 
 I henhold RR 65.8 
 

 
16 Respitt tid, tidtaking 

Respitt tid i henhold til RR 34.1. Maks 30 min, dog ikke over 15 min mellom to 
påfølgende TK. 
Det vil bli benyttet «Start ur» m/nedtelling ved start på SS. Tidtaking ved mål på SS, 

og registrering av evt. tyvstart vil skje med fotocelle styrte skrivende klokker. Tid på 
SS registreres med 1/10 del sekund. Se RR 37.2 

 
17 Oppslagstavle, tid og sted for offentliggjøring av resultater 

Løpets offisielle oppslagstavle vil være ved sekretariatet på Lista Næringspark. Her vil 

alle meldinger til deltakerne bli slått opp. De offisielle resultater vil bli slått opp snarest 
mulig etter løpets slutt. Tidligst kl.17:00. 

 
18 Reklame 

Arrangøren forbeholder seg retten til reklame i forbindelse med startnummer, 
og på bilens forskjermer eller bakskjermer 
Frikjøp av reklame RR 18.7 -18.8.3. 

 
19 Protester 

 I henhold til GB 13. 
 

20 Jury, løpsleder, sikkerhet og teknisk kontrollant 
 Juryleder NBF:   Rolf Borge 
 Jurymedlem:   Frikk Nærby 

Sikkerhetskontrollant NBF: Bjørn Gullbrandsen 
 Løpsleder:    Inga Tofteland  T: 99 41 72 12 

Sikkerhetssjef:   Anders Kalvø 
Teknisk kontrollant:  Blir opplyst i start programmet 
Deltakerkontakt alle klasser: Grethe Gullbransen 

Kontakt før løpet:   Per Tofteland 907 20 519       
     per.tofteland@gmail.com 

      
  
21  Gjesteklasse: Challenge:                                   

 
 Løpet inngår i NTM Trailer & Tipp Challenge-cup 2020, KNA-mesterskapet for fører og 

kartleser i Challenge. 
 Ved påmelding må det merkes med klasse 21, lagets status skrives i notat feltet i 

påmelding skjema. 

 Start tid vil bli tilpasset antal deltakere i challenge 
 Challenge kjøres etter samme kjøre ordre som rally. Trippavstand og tulipan piler. 

Deltakere må fylle ut tidsbok på alle tidskontroller. Deltakere skal kjøre alle etappene i 
den rekkefølge kjøreboka beskriver. På etappene/SS skal det kjøres etter den 
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snitthastighet som arrangøren fastsetter. På etappene vil hastighetene bli kontrollert med 
Tracker. 

 Deltakerne i Challenge blir ikke underlagt parc ferme reglene i reguleringspausen. 

 Protestfrist som i rally. 30 min etter oppslag av resultatlisten 
 Deltakere har ikke respittid på transport etapper. Blir Challenge deltar tatt igjen av løpets 

sikkerhetskontrollant medfører dette utelukkelse. 
 
 

Velkommen. 


