
NMK MESTERSKAPENE I 2016  
 
NMK MESTERSKAPET - Kriterier for premiering av NMKere i Sommercupen 
 
KRAV TIL DELTAGERE: 
Deltagere skal ha gyldig medlemskap i NMK-klubb og må kjøre for NMK-klubb i alle løp hun/han deltar 
i løpet året.  
 
KLASSER: 
Cadetti, Junior 60, Mini, Yamaha, KF3 og 125cup (125cup består av Rotax, X30 som klasser og 
kjører etter sine respektive regelverk, men premieres som 125cup deltagere, for og få tellende 
poeng i mesterskapet må det kjøres ut frambrems.) 
 
LØP SOM INNGÅR I NMKs SOMMERCUP:  
 
TELLENDE LØP: 
Alle 4 løp må kjøres. Av disse 4 løp teller deltakers 3 beste resultater sammenlagt som hennes/hans 
resultat. 
 
POENGSKALA, Poengberegning i den enkelte klassen i det enkelte løp: 
Etter opprykk av NMKere på resultatlisten gis det poeng etter skalaen: 
20-15-12-10-8-6-4-3-2-1-1-1-osv, slik at nr.1 får 20 poeng og nr 10-11-12 osv. for 1 poeng. Ved DQ i 
finaler, gis det 0 poeng. En 0 poenger kan ikke strykes som deltagers dårligste resultat. 
 
SKILLEKRITERIER, Ved lik poengsum på sluttresultatlisten: 
Samtlige løp som inngår i mesterskapet teller ved bruk av skillekriterier. 
1. Antall førsteplasser, annenplasser osv. 
2. Resultatet i cupens siste løp. 
3. Resultatet i cupens nest siste løp osv. 
4. Resultatet i cupens siste løp / nest siste osv. Begrunnet ut fra gjeldene resultatliste 
Dersom det etter å ha brukt disse skillekriterier ikke er mulig å rangere, gis samme plassering på 
resultatlisten. Resultatberegning gjøres av NMKs Formel-K komité og kunngjøres i ”Motorsport”. 
 
PREMIERING: 
Vinner av NMKs Sommercup er den deltager, uavhengig av klasse, som sammenlagt har høyest 
poengsum. 1. plass, 2. plass og 3. plass. Premiene deles ut på NMKs Sportsmøte 2015. 
 
NMK MESTERSKAPENE  I FORMEL-K - Kriterier for kåring av NMK mesterne i 
Formel-K 
 
KRAV TIL DELTAGERE: 
Deltagere skal ha gyldig medlemskap i NMK-klubb og må kjøre for NMK-klubb i alle løp hun/han deltar 
i løpet året. 
 
DET KÅRES NMK-MESTER I FØLGENDE KLASSER: 
Cadetti, Junior 60, Mini, Yamaha, KF3 og 125cup (125cup består av Rotax, X30 som klasser og 
kjører etter sine respektive regelverk, men premieres som 125cup deltagere, for og få tellende 
poeng i mesterskapet må det kjøres ut frambrems.) 
For at klassen skal være tellende i NMK Mesterskapet må det være minimum 5 NMK førere i hver 
klasse i hvert løp. 
 
LØP SOM INNGÅR I MESTERSKAPET:  
 
TELLENDE LØP: 
Alle 4 løp må kjøres. Av disse 4 løp teller deltakers 3 beste resultater sammenlagt som hennes/hans 
resultat 
 



 
 
POENGSKALA, Poengberegning i den enkelte klassen i det enkelte løp: 
Etter opprykk av NMKere på resultatlisten gis det poeng etter skalaen: 
20-15-12-10-8-6-4-3-2-1-1-1-osv, slik at nr.1 får 20 poeng og nr 10-11-12 osv. for 1 poeng. Ved DQ i 
finaler, gis det 0 poeng. En 0 poenger kan ikke strykes som deltagers dårligste resultat. 
 
SKILLEKRITERIER, Ved lik poengsum på sluttresultatlisten: 
Samtlige løp som inngår i mesterskapet teller ved bruk av skillekriterier. 
1. Antall førsteplasser, annenplasser osv. 
2. Resultatet i cupens siste løp. 
3. Resultatet i cupens nest siste løp osv. 
4. Resultatet i cupens siste løp / nest siste osv. Begrunnet ut fra gjeldene resultatliste 
Dersom det etter å ha brukt disse skillekriterier ikke er mulig å rangere, gis samme plassering på 
resultatlisten. 
Resultatberegning gjøres av NMKs Formel-K komité og kunngjøres på NMK`s Hjemmeside. 
 
PREMIERING: 
De tre beste i hver klasse tildeles gull-, sølv- og bronsemedalje. Premiene deles ut på NMKs 
Sportsmøte 2015. Medalje vinnerne vil også bli tildelt ett diplom som ett bevis for redusert 
startkontigent for neste års sommercup. 1. Plassen får dekket full startkontigent i 4 løp  
 
SOMMERCUPMESTERSKAPET - Kriterier for premiering av Sommercup 
mesterne 
 
KRAV TIL DELTAGERE: 
Åpent mesterskap for alle med gyldig lisens uansett klubbtilhørighet. 
 
KLASSER: 
Cadetti, Junior 60, Mini, Yamaha, KF3 og 125cup (125cup består av Rotax, X30 som klasser og 
kjører etter sine respektive regelverk, men premieres som 125cup deltagere, for og få tellende 
poeng i mesterskapet må det kjøres ut frambrems.) 
 
LØP SOM INNGÅR I SOMMERCUPMESTERSKAPET: 
 
TELLENDE LØP: 
Alle de 4 løpene i Sommercupen teller for sammenlagt resultatet. 
 
POENGSKALA, Poengberegning i den enkelte klassen i det enkelte løp: 
Det gis poeng etter skalaen: 40-35-32-28-26-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-
5-4-3-2-1-1-1-osv, slik at nr.1 får 40 poeng og nr 29-30-31 osv. får 1 poeng. Ved DQ i finaler, gis det 0 
poeng. En 0 poenger kan ikke strykes som deltagers dårligste resultat. 
 
SKILLEKRITERIER, Ved lik poengsum på sluttresultatlisten: 
Se NMKs Sommercup. 
 
PREMIERING: 
Etter siste løp i Sommercupen er gjennomført premieres de 3 som har høyest poengsum i hver enkelt 
klasse. 


