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1. Generell info
1.1
DiRT RallyNM er organisert av Norges Bilsportforbund. Du må ha kjøpt deg tilgang til DIRT
Rally 2.0 på enten PC, Playstation eller Xbox.
1.2
Dette regelverket er gyldig fra den tiden det publiseres på Norges Bilsportforbund sine
nettsider. https://bilsport.no/dirt-rallynm-2021/
1.3 Tidssone.
Gjeldende tidssone i Norge er CET (Central European Standard Time GMT+1)
Alle tidspunkter som vil omtales i forbindelse med dette mesterskapet vil være i henhold til
denne tidssonen.
1.4
Spillet som skal brukes er Codemasters “DiRT Rally 2.0”™ .
2. Deltakers ansvar
2.1
Deltagere må etterfølge alle regler som gjelder for DiRT RallyNM som omtalt i dette
dokumentet.
2.2
Man er selv pliktig til å melde seg på innen gitte påmeldingsfrister pr løp, og sette seg inn i
terminliste hvis man ønsker å delta.
2.3
Man er selv ansvarlig for å skaffe til veie spillet som benyttes.
Det kan konkurreres på PC, XBox og Playstation 4.
2.4
Det forventes at alle deltakere setter seg inn i alle gjeldende regler, som står på Norges
Bilsportforbund sine nettsider.
2.5
All form for juks vil bli slått hardt ned på, og vil medføre automatisk utestengning av
resten av mesterskapet.
2.6

Det forventes at alle deltagere er med og konkurrerer på en etisk riktig måte og i god
sportsånd, og respektere de gjeldende regler i DiRT RallyNM.
Nedsettende prat om konkurrenter, eller offisielle personer i DiRT RallyNM vil ikke bli
akseptert, og vil automatisk medføre diskvalifisering i hele serien.
3. Kommunikasjon
3.1
All kommunikasjon vil bli presentert på Norges Bilsportforbund sine nettsider, samt på deres
sider i sosiale medier. (https://www.facebook.com/rallynm.no)
3.2
Alle deltakere under 18 år må ha en foresatt som står ansvarlig i forhold til å følge med på de
ovenfor nevnte kanaler når det gjelder registrering/påmelding til hvert løp.
3.3
Arrangøren kan før og etter løp kontakte alle deltagere angående presse, pr og lignende. For
de under 18 år er det foreldre/foresatte som må stå som kontaktpersoner slik at de er mulig å
få tak i ved behov. Dette må komme frem under registreringsprosessen.
3.4
Det offisielle språket I DiRT-NM vil være norsk bokmål.
Hvis du ikke behersker Norsk, er du selv ansvarlig for og oversette det til ditt eget språk.
4. Kvalifiserte deltagere (hvem kan delta)
4.1
DiRT-NM er åpen for deltagere i alle aldre, altså ingen øvre eller nedre aldersgrense.
4.2
Deltakere under 18 år, må ha en foresatt som står ansvarlig for påmelding og
kommunikasjon.
4.3
Det vil konkurreres i 3 klasser. Disse vil da bli delt inn i 3 forskjellige clubs:
NM-klasse 1, (R5)
NM-klasse 2, (R2)
NM-klasse 3, (H3 RWD)
5. Registrering og påmelding.
5.1
Rekker en ikke påmeldingsfristen til første løp, så vil det fortsatt være mulig å melde seg på
til senere løp.
5.2
Alle som skal delta må registrere seg på nettsiden til Norges Bilsportforbund før de kan delta
i ett løp. Ved registrering må man oppgi fullt navn og adresse, samt brukernavn på «racenet»
og brukernavn i Dirt Rally 2.0. Dette for å føre poengberegning, og for å vite hvem som
deltar.

5.3
Startavgiften for 1.løp var 150kr. For resten av sesongen har vi nedjustert prisen pr runde til
100kr. De som har betalt for full sesong vil få tilbakebetalt differansen.
5.4
Det vil ikke være mulig å få refundert startavgift, dersom man av en eller annen årsak ikke får
deltatt i ett eller flere løp.
5.5
Ved registrering/påmelding og kvittering for betalt startavgift vil deltager motta en link til club
på mail for det gjeldende løpet. Har du full sesong, så vil dette gjelde en gang.
5.6
Man kan kun melde seg på i én klasse pr. NM runde.
5.7
Gjennom og melde deg på i DiRT-NM (gjelder både deltakere, foreldre og foresatte) forplikter
du deg til å promotere mesterskapet på en positiv måte utad.
5.8
Enhver tilbakemelding om respektløs handling/oppførsel, vil bli rapportert til dommerne i
DiRT-NM som er autorisert til å utstede advarsler eller kreve utbedrende tiltak og kan ilegge
passende straffer som kan bestå i utestengelse av enkeltløp eller hele mesterskapet og
rapporteres til Norges Bilsportforbund.
6. Terminliste
Rallyene det skal konkurreres i er som følger:
6.1
Sigdalsrally (Gjennomført)
Aurskog-Høland Rally 07-13 Juni
Rally Grimstad 23-29 August
Rally Sørland 6-12 September
Rally Hedemarken 20-26 September
DiRT Rally NM finale 11-17 Oktober

6.2
Hver NM-runde vil være åpen for kjøring i en uke og vil prøve å gjenspeile den virkelige
utgaven så langt det lar seg gjøre, med tanke på underlag, antall etapper og servicer.
7. Poengsystem
7.1
Poengsystemet følger det samme systemet som blir brukt i Norsk Rally.
Poengene beregnes etter følgende skala:
Plassering:
1.
2.

Poeng:
10
8

3.
4.
5.
6.
7.
8.

6
5
4
3
2
1

Poengberegningen foretas av PRL (Professional Rally ‘Lookers’) i samarbeid med NBF. I
tilfelle to eller flere deltakere får samme plassering i en konkurranse, får begge tildelt de
samme poengene. Skulle det oppstå en situasjon der flere deltakere har samme totale
poengsum etter at alle tellende konkurranser er kjørt, avgjøres rekkefølgen etter total
plasseringen i siste konkurranse (evt. nest siste osv.).
7.2
Poengene blir delt ut i de tre forskjellige NM klassene. Man kan ikke blande poeng fra
forskjellige klasser. Skulle man stille i forskjellige klasser gjennom sesongen vil man kun
opparbeide seg poeng i den aktuelle klassen man deltar i. (F.eks. starter man første løp i R2
og scorer poeng, men kjører et senere løp i R5 vil ikke disse poengene regnes sammen,
men gjelde i hvert sitt sammendrag).
7.3 Powerstage
Det vil også bli gitt Powerstage poeng, dette deles ut til topp 3 på siste etappe i hvert løp.
Dette gjelder i alle konkurrerende klasser.
Poengene beregnes etter følgende skala:
Plassering:
Poeng:
1.
3
2.
2
3.
1
8 Premiering.
8.1
Det vil bli kåret norgesmestere i alle 3 klasser, og disse vil få sin premie på Bilsport Gallaen
inneværende år, på lik linje med alle andre Norgesmestere i Norsk Bilsport. Sølv og bronsje
vil også få medalje.
Utgifter i forbindelse med premieutdelingen som f.eks reise, overnatting og middag står deltager
selv ansvarlig for.
8.2
Topp 3 vil bli premiert pr klasse etter endt løp.
Premier vil bli sendt i posten. Vinnere fra Sigdalsrally vil få sine premier i posten.

2022.
Det vil bli gjort en del endringer for 2022. Da vil alle deltakere måtte ha et medlemskap i en
klubb som er tilknyttet Norges Bilsportforbund. For de som har en gyldig lisens hos Norges
Bilsportforbud vil mesterskapet vil være gratis. De som ikke har en ordinær lisens vil kunne
kjøpe en eRally lisens.

