
 

   
     

Invitasjon til Storefjellsprinten med GTL Rcklubb 

Helgen 10. og 11.oktober inviterer GTL Rcklubb til touringløp på Storefjell Resort. Dette er en helg 

som kan benyttes til å få kjørt ut rusten i forkant av innesesongen. Det vil bli lagt ut ca 600m2 med 

teppe som skjøtes sammen i god NM-stil, for de som var hos oss under sist NM. Det vil bli kjørt 

enkeltstående løp lørdag og søndag. 

Klasser: 

1/10 Touring mod (ikke krav til lisens) 

1/10 Touring Stock 

1/12 Track (ikke krav til lisens) 

M-Chassis 

Minimum antall deltakere for at klassen kjøres:  8 stk 

 

Det vil bli kjørt standard løpsoppsett a la NC med 3 innledende heat og 3 finaler begge dager. 

 



Regelverk: 

1/10 Touring mod, stock og 1/12 Track: Regelverk som på vanlig NC-stevne 

M-Chassis: Regelverket til Minicup brukes 

Lokale tilpasninger: 

Teknisk: Det kjøres etter gentlemansregler, dvs at det ikke er generell teknisk sjekk,  men at fører selv 

har ansvar for at bilen til enhver tid er innenfor regelverket. Heatvinnere må vise biler i etterkant. 

Dekkmerke/antall sett: Fritt for alle klasser 

Touring Stock motor: Samme regelverk som blir brukt under  NC på Sørli. 

 

Dommerfunksjon: 

Dette vil bli opplyst om under førermøtet. 

 

Tidtakingssystem:  

AMB RC som støtter bruk av personlige transpondere.  Vi ser helst at transpondernummeret ligger 

inne i førerprofilen ved påmelding for å unngå ekstra arbeid. 

 

Påmelding: 

Påmelding gjøres via www.myrcm.ch.com (åpnes mandag 7/9-2015 kl 18, stenges onsdag 7/10 kl 

23.59) 

 

Priser: 

Senior:  1 løp: 250,- 2 løp: 400,- Trening er  gratis 

Junior: 1 løp: 150,- 2 løp: 250,- Trening er gratis 

Betaling gjøres via betalingsterminal ved oppmøte. 

 

Foreløpig tidsplan lørdag/søndag: 

Registrering: 08.00 - 09.30  
Fri trening: 08.00 - 09.30  
Førermøte: 09.40 - 09.50  
Start første heat: 10.00 

http://www.myrcm.ch.com/


Banen vil garantert være klar for trening fra fredag morgen, men GTL Rcklubb vil jobbe for at 

testing kan starte allerede fra torsdag ettermiddag.  

 

 

Diverse: 

Premiering til topp 3 og vinner av underfinaler 

Premiering til juniorer 

Dekkdreiere skal kun brukes på anvist plass 

Overnatting: booking@storefjell.no Mail merkes Mountain Model Camp i emnefelt. Priser på 

neste side 

 

Kontaktperson GTL Rcklubb: 

Anders Mikkelsen, 95279496, andmikk@gmail.com 
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