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REGLEMENT 

Løpet arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement, Det Nasjonale 
Sportsreglement for Norge samt disse tilleggsregler. Løpet er åpent for alle ordinært 
registrerte biler med gyldig kjennetegn, forsikret og godkjent i henhold til Vegtrafikkloven. 
Løpet er også åpent for Junior Dragsters i klassene J/SR, J/S, J/MB og J/M med gyldig 
vognlisens. Løpet arrangeres i henhold til NSR, reglement for STREET LEGAL samt 
reglement for Junior Dragracing og disse tilleggsregler 
Konkurransen foregår over1/8mile(201,68m). Det kjøres min.3 kvalifiseringsrunder i hver 
klasse. Eliminering kjøres med Sportsman stige, enten som 4, 8, 16 eller 32 bilers stige. 
Dersom det er bare 2 kvalifiserte i en klasse, kjøres det matchrace med beste gjennom 3 
heat som vinner. For klassene Bad boys og Street avgjøres plassering i stiger etter tid 
under kvalifisering. For Bracket og Junior Dragsters skjer plassering etter reaksjonstid. 
Arrangør kan utelate deltakere med dårligst plassering dersom hensyn til størrelse på 
stige og gjennomføring av arrangementet tilsier dette. 
 

NM kjøres i to klasser: Dial Inn-DI og Heads Up-HU 

§633 – Street Legal 

 

1. Konkurranse 

Det arrangeres individuelt norgesmesterskap for street legal førere i 2 klasser. Mesterskapet 
arrangeres i henhold til bestemmelsene i ISR, NSR, Spesialbestemmelser for street legal, den 
enkelte konkurranses tilleggsregler og reglene for norgesmesterskap i street legal. Street legal 
kjøres over en distanse på 1/8 mile (201.17 meter). 

For å kåre en mesterskapsvinner, må det være gjennomført eliminering. 

Det arrangeres del konkurranser hvor de 8 beste i hver av de del konkurransene har rett til 
deltagelse i NM konkurransen som avholdes på ett stevne på sensommeren/høsten 

Det kjøres minimalt 8 og maksimalt 32 bilers stige i eliminering. 

2. Deltagere 

NM løpet er åpen for førere som innehar gyldig norsk førerlisens for dragrace  eller street 
legal  (helårslisens). Bilen må ha helårs Vognlisens. 

Kvalifiseringsløp kan kjøres med enganslisenser. 

3. Klasser 

Det konkurreres i 2 klasser: 

Dial inn ET 7:70. Fult tre (500), sportsman stige 

Heads Up ET 7:70. Pro tre (500), pro stige 

Det kreves minimum 8 kvalifiserte deltagere for at NM avholdes i klassen. Stiger etter §631 pkt 
9, Haltende eller Full 

4. Bedømmelse 



Det kjøres sportsmansstige i Dial inn klassen. Det kjøres Pro stige i heads up klassen. Det 
kjøres bronsefinale. 

Dial inn klassen kvalifiserer etter reaksjonstid. Eliminering med handicap start. 

Heads up klassen kvalifiserer etter best tid mot klasseindeks (ET 7:70) Eliminering med Heads 
up start. 

Se relevante punkt i §631 og §619 

 
 
Elbiler ikke tillatt 

SPORTSKOMITE  

TID OG STED 
Depot åpner lørdag 3 juli 18:00. Innsjekk: Lørdag 3 juli fra 18-21, søndag 4 juli 8-12 
Teknisk: Lørdag 4 juli 18-21, søndag 4 juli 8-12.30 
Løpet starter 10.00 – 16.00 

 
 
 
 
DETALJERT BESKRIVELSE 

Dragracing 201 meter. Klasser: Bracket (RT) ET 7,70, Street (Index) ET 8,70, Bad Boys 
(Index)ET 7,70, Legal Racing Gr. 1 og 2 (Index) ET Gr 1 6,40 Gr 2 7,00. Jr. Dragster (RT). 
Nasjonalt løp åpent for utenlandske førere. 
Drivstoff I henhold til Spesialbestemmelser for Drag Racing 2021.  

 
 
 
PÅMELDING 

Påmeldingsfrist: 25 juni. 
Avgift: Junior under 18 år:400, Øvrige klasser: 700 strøm: 250,-/dag 
Startbekreftelse i form av mail direkte etter påmelding på www.ndrg.no 
Depotplassen skal ved avreise være ryddig og fritt for oljesøl. Hvis ikke må rydding betales av 
utøvere, minimum 1000 kroner. 

 
REGLEMENT/LISENSER 

Lisens er kun gyldig sammen medlemskap i 
klubb tilsluttet NBF. 
Engangslisens kan kjøpes på stedet 300,-. 

START 04.07.2021 klokken 10:00. Elektronisk tidtaking. 

PREMIERING Premiering/pokaler 30 minutter etter løpslutt 

FØRERMØTER TBA 
RESULTATER 
KUNNGJØRINGER 

Resultater/kunngjøringer slås opp på oppslagstavle bak tidtaking. Opplysninger over speaker 
anlegg. 

REKLAME I henhold til NSR 

PROTESTER Se NSR Punkt 13.1-13.9 

 
 
 
 
FUNKSJONÆRER 

Løpsleder:  
Teknisk kontr: Frank Jakobsen, Bjørn 
Jensen 
Juryleder: TBA  
Jury: Tonje Saxlund 
Tidtager: Ole Martin Emilsen 
Starter: Rune Karlsen  
Faktadommer: Starter 
Stevnesekretær: Annelie Johnsen 

 

MILJØTILTAK/ANNET 

Se Miljøplan og Informasjon til førere som gjelder som en utvidelse til disse tilleggsregler. 
(finnes på www.ndrg.no Ingen oppstart av kjørtetøy mellom 23:00 – 07:30. Totalt 
droneforbud på området 

 


