
Rapport fra møte om løpssesong 2014. 

Det var 14 deltakere på møte, fordelt på 7 fra TC og 7 fra F1. 

Det ble stemt frem 8 løp, 7 tellende. Avstemningen var enstemmig.  

Løpsdatoer for klubbserie/NC/NM: 

1. 12.april 

2. 26.april 

3. 9-10-11.mai NC 1-2 for TC, løp 1 teller i klubbserien, F1 kjøres også. 

4. 6-7-8.juni NM TC, F1 kjøres også, teller også i klubmesterskapet for begge klasser. 

5. 14.juni 

6. 16.august 

7. 27.september 

8. 11.oktober 

Det vil også bli ett 3timers løp i 2014, dato for dette er satt til 30.august. 

Endringer på regler/avvikling: 

Kvalifisering blir åpen med beste runde tellende på alle løp utenom NC og NM.                                                

Stemt frem med 13 for og 1 mot. 

Dekk (gjelder kun på rene klubbløp, ved NC/NM arrangementer gjelder NMF regler for TC):                                                                                                                                                                                 

TC kan bruke 2 sett PMT SUPREME V2 05. dekktype gjelder kun frem til ferien, etter ferien fastsettes 

det på ny for ut året. Skulle produksjon av gjeldene type opphøre plikter alle førere og fordele ut 

gjenværende dekk og avvikle de løp som det lar seg gjøre før en bytter til ny type.                                                        

På regnløp er dekk fritt.                                                                                                                                          

Stemt frem av TC førere enstemmig. 

F1 kan bruke 1 sett GRP Xsoft. dekktype gjelder kun frem til ferien, etter ferien fastsettes det på ny 

for ut året. Skulle produksjon av gjeldene type opphøre plikter alle førere og fordele ut gjenværende 

dekk og avvikle de løp som det lar seg gjøre før en bytter til ny type.                                                                  

På regnløp er dekk fritt.                                                                                                                                                                                                   

Stemt frem av F1 førere enstemmig. 

Øvrige regler for klubbserien følger fjoråret. 

Løpsdag (kun gjeldene på rene klubb løp, blir eget opplegg ved TC og NM) 

10.00-14.00 åpen kvalifisering, beste enkeltrunde tellende. I TC går 4 bestetider direkte til finale. 

14.00-14.30 pause og førermøte. 

14.30-15.00 TC semifinale 

15.10-16.00 F1 finale 

16.10-16.40 TC finale 



3-timers løp, 30. august:                                                                                                                                   - 

Minimum 2 personer per team 

- 1 bil per team (1/5 Touring eller formel 1, bensinbiler (95-98 oktan)) 

- Offroadbiler eller 4wd- biler er ikke tillatt 

- 15 minutt felles kval. Raskeste rundetid kvalifiserer til pole position. 

- 15 minutt pause mellom kval og løp. 

- 3 timer løpstid. 

- fritt antall sett med dekk. 

- kun dekk -type/merke som er godkjent i Klepp RC klubbløp-serien er 

tillatt. 

- Efra-regelverk gjelder for deltaker-bilene (sportsline-biler er tillatt, 

9,6 kg) 

 

Vinner av løpet er det Teamet som har fått registrert flest runder på 

løpets varighet (3 timer) 

 

Ingen begrensninger på antall motorer eller andre deler som kan defineres 

som slitedeler. 

 

Det er ikke lov, for teamet, å skifte bil eller transponder under 

kvalifisering eller i løpets varighet. 

Stemt frem enstemmig. 

 

 

Styret takker medlemmene for oppmøtet og ser frem til klubbens mest innholdsrike sesong for Large 

Scale noensinne i 2014!  

 

 

 

  


