Førermøte 5-6.06.2021

Vi ønsker dere velkommen til NMK Bergen
Offisielle funksjonærer se startprogram
•

Lege/sykebil vil stå over startplaten, alle som velter eller har en kraftig kollisjon må
møte i sykebil for registrering og sjekk

Tilleggsregler og deltagermeldinger på offisiell oppslagstavle ( ) skal være gjennomgått før
påmelding, vennligst les de en gang til.
Vi kjører med flagg i postene
Den offisielle oppslagstavlen er på nett nmkbergen.no
Vi kjører 4 heat på lørdag, og 2 heat etterfulgt av finaler på søndag
Se løpsgjennomføring i tilleggsreglene
Vi vil fylle opp heatene ved frafall, det er da neste på listen som skal flyttes opp, i de siste
heatene vil vi jevne ut slik at det ikke blir stor forskjell på antall førere i hvert heat.
Vi anbefaler at du går banen før start.
Nye førere eller hvis du lurer på noe angående gjennomføring/regler møter ved
speakertårnet klokken 09.00.
PARC ferme blir i depot, man skal da holde avstand til bilene, ingen reparasjonen/endringer
på bilen skal utføres, det skal ikke åpnes noen dører, panser eller bagasjelokk. Det er heller
ikke lov å dekke til bilene.
Alle som har lest gjennom denne må sende sms til løpsleder før lørdag klokken 08.00 (tlf
nummer står i tilleggsreglene) ;)
Husk smittevern, hvis du ikke kan være sikker på og holde 1 meter avstand skal munnbind
brukes. Haugen over depot er en trang plass mange samler seg, så her vil det ikke være
mulig å holde 1 meter hele tiden, bruk munnbind her eller helst bruk en annen plass.
Ved sykdom eller hvis du er i karantene skal du ikke komme til Eikås motorsenter, oppstår
sykdomssymptomer mens du er her så varsle løpsleder pr tlf og forlat området.
Ved avbud/brutt løp skal løpsleder varsles pr tlf, og tekstmelding.
Alle lokale førere må huske arbeidslistene.
Løpsleder og NMK Bergen ønsker dere lykke til med kjøringen

