
Inviterer til 

Autoslalom 

På 

Stoa industripark 18.06.2017

Regelverk 

PCN Autoslalom arrangeres i samsvar med Det Internasjonale 
Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement samt tilleggsreglene i 
dette dokumentet. 

Arrangør: Porsche Club Norge 

Løpsleder: Espen Andersen 

Sportskomite: Jan Myrvold, Geir Gillebo og Hallgeir Lie. 

Teknisk kontroll: Jan Myrvold 

Miljøansvarlig: Rune Langeland 

Jury: Espen Andersen 



Sted: Stoa Industripark, Arendal

Kontakt: slalom@porsche-club-norge.no 

Fremmøte: Stoa Industripark

Teknisk/sekretariat:  Åpner kl. 12:00 
Løpsleder treffes på tlf: 909 25 058 

Løpet: Det kjøres tre omganger med samme løype, dårligst 
omgang strykes. Løypelengde ca. 1200 m 

Klasser: U Ungdom med ledsager 
D Debutant 
F Frontmotor 
H Hekkmotor (inkludert Boxster og Cayman) 
R Biler med R dekk (GT biler klasser inn i R –klasse)   
A Åpen klasse

Påmelding: Biler som skal delta må tilfredsstille kravene til 
gjeldende reglement for Autoslalåm § 850  
Se: www.bilsport.no. 
Vi tar imot påmelding til kl. 12.00 på løpsdagen. 
Det er deltaker begrensning på 50 startende. 
http://www.porsche-club-norge.no/

Forsikring: Sjekk med eget selskap. Se også ''Bilsportforsikringer'', 
side 25-27 i Bilsportboken. 

Startkontingent: kr. 200,- 

Tidsplan: 11.30 Portene åpnes.
12.00 Siste frist for etteranmelding.
12.30 Teknisk og utdeling av startnummer.  
13.00 Konkurransen starter. 

Lisens: Løpet krever gyldig lisens for 2017 eller engangslisens. 
Alle førerlisenser fra NBF er gyldige. Engangslisens 
kan løses ved start. 

http://www.bilsport.no/


Premier: De 3. beste i hver klasse premieres. Premieutdeling blir 
etter avsluttet løp og frist for protester. 

Støy: Det minnes om støygrense for alle biler på 100 dB-A. 
Måling foretas i henhold til bestemmelser i § 303 

Dekk: Biler med dekk som har dekk med TW mindre enn 100 
klassifiserer automatisk i R-klassen. 

Protester: Det henvises til NSR kapittel 10. 

Påmeldingskjema: Skal leveres ferdig utfylt ved oppmøte på løpsdagen 

Velkommen! 



Skjemaet leveres ferdig utfylt ved oppmøte løpsdagen 

Klasse: ___________ (U/D/F/H/R/A)

Fører______________________________________ Lisens nr._______________ 

Adresse___________________________________ Mobil tlf.________________ 

Postnr. _________________________ Sted______________ 

E-mail_______________________________________________ 

Bilens Fabrikat___________________________      Type____________________ 

Reg nr.________________________________ Årsmodell____________________ 

Undertegnede vognens eier og fører, forplikter seg og alle i kjøretøyet værende personer til å rette seg 
etter alle fastsatte regler og forskrifter og påtar seg det fulle ansvar for ethvert uhell eller ulykke som 
måtte skje, eller forårsakes av vognen under løpet, samt forplikter seg til ikke å gjøre ansvar gjeldende 
mot NBF, arrangøren, arrangørens sportskomite eller noen av løpets funksjonærer. 

____________________________________ _______________________________________ 
Eier   Fører 

Det sendes ikke ut noen nærmere startliste eller bekreftelse. 

Fylles ut av PCN Løpsfunksjonærer: 

Betalt Kontingent: ____________(sign).  

Betalt Lisens: ______________(Sign).     Teknisk OK: ______________(Sign). 

Startnummer: ________ 




