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KONKURRANSREGLER 

 

1.  

Definisjon av modeller 

Modeller som er tillatt å konkurrere innen iMBRA styres av konkurrenten ved hjelp av en 

radiokontroll. Modellbåtene er av fri design, som er i samsvar med løpskravene, men i både 

form og design bør det se ut som en båt. 

2.  

kategorier 

2.1. 

Endurance klasse 

Endurance Class kan deles inn i følgende: 

Utholdenhet 3.5 Gratis bygg racing modeller for utholdenhet løp (20-30 min) med 

forbrenningsmotor opp til 3,5cc og under vannlinje fremdrift. 

Utholdenhet 7.5 Gratis bygg racing modeller for utholdenhet løp (20-30 min) med 

forbrenningsmotorer over 3,5cc opp til 7,5cc og under vannlinje fremdrift. 

Utholdenhet 15 Gratis bygg racing modeller for utholdenhet løp (20-30 min) med 

forbrenningsmotorer over 7,5cc opp til 15cc og under vannlinje fremdrift. 

Utholdenhet 27 Frie racermodeller for utholdenhetsturneringer (20-30 min) med 

forbrenningsmotorer (bensinmotorer med tennpluggstenn) over 15cc opptil 27cc og under 

vannlinjedrift. 

Utholdenhet 35 Frie racermodeller for utholdenhetsturneringer (20-30 min) med 

forbrenningsmotorer (bensinmotorer med tennpluggstenn) over 27cc opp til 35cc og under 

vannlinjedrift. 

2.2.  

Hydro klasse 

Hydroklassen kan deles inn i følgende: 

Hydro 3.5 Fritt bygg HYDRO-planer * med forbrenningsmotor opptil 3,5cc og med 

fremdriftsfremdrift på overflaten. 

Hydro 7.5 Gratis bygg HYDRO-planer * med forbrenningsmotorer over 3,5cc opp til 7,5cc og 

med fremdrift på overflaten. 

Hydro 15 Gratis bygg HYDRO-planer * med forbrenningsmotorer over 7,5cc opp til 15cc og 

med fremdrift på overflaten. 

Hydro 27 Gratis bygg HYDRO - fly * med forbrenningsmotorer (bensinmotor med 



tennpluggstenn) over 15cc opp til 27cc og med overflatefremdrift. 

Bemerkning: * HYDRO-fly (En fri byggemodell med tre eller flere flateflater) 

 

2.3.  

Offshore klasse 

Offshore-klassen kan deles inn i følgende grupper. 

Offshore 3.5 Gratis bygge OFFSHORE båter med forbrenningsmotor på opptil 3,5cc og med 

drivaggregat på overflaten. 

Offshore 7.5 Gratis bygge OFFSHORE båter med forbrenningsmotorer over 3,5cc opp 

til 7,5cc og med fremdrift på overflaten. 

Offshore 15 Gratis bygge OFFSHORE båter med forbrenningsmotorer over 7,5cc opp til 

15cc og med drivaggregat på overflaten. 

Offshore 27 Gratis bygge OFFSHORE båter med forbrenningsmotorer (bensinmotorer med 

tennplugg tenning) over 15cc opptil 27cc og med overflate kjøring fremdrift. 

Offshore 35 Gratis bygge OFFSHORE båter med forbrenningsmotorer (bensinmotorer med 

tennplugg tenning) over 27cc opp til 35cc og med drivaggregat på overflaten 

 

3. PRINSIPALE OG GENERELLE REGLER 

3.1.  

Hovedregler 

3.1.1.  

Konkurranser der reglene gjelder 

(1) Disse generelle reglene er utformet for å brukes til alle innenlandske eller internasjonale 

konkurranser. 

(2) Supplerende regler for VM vil bli angitt med en (W) og er bare obligatorisk ved VM. 

Imidlertid er innenlandske eller internasjonale konkurranser også frie til å bruke noen av 

"(W)" tilleggsregler. 

(3) Konkurransåret starter 1. mars hvert år. Enhver regelendring som er foretatt etter denne 

datoen, gjelder bare fra neste år og fremover. 

 

3.1.2.  

(W) Entry Fee og Betaling 

Oppføringsgebyr for iMBRA VM er som følger: 

(1) Seniorer 35,00 Euro per klasse. Juniorer 20,00 Euro per klasse. 

Alle inngangsavgifter mottatt vil gå direkte til arrangørene. 

(2) Organisasjonen må gi mat og forfriskninger til alle frivillige eller tjenestemenn som bistår i 

en periode på 5 timer eller lenger. 

* Entrygebyr vil bli vurdert av komiteen etter mesterskapet for å sikre at de passer, med 

mulige økninger / reduksjoner hvis det kreves for den følgende konkurransen. Beløpet tildelt 

iMBRA vil også bli vurdert for å sikre at bare det som trengs er tatt fra de totale 

inngangsgebyrene 

 

 

 



3.1.3.  

Protest avgifter 

Protestfee ved alle offisielle iMBRA-konkurranser er 20,00 euro. 

 

3.2.  

Konkurrentregler 

 

3.2.1. 

Aldersgrupper 

(W) Ved iMBRA-hendelsene er deltakerne delt inn i to aldersgrupper. Juniorer og eldre. 

(1) En Junior er noen som i løpet av konkurransen ikke er eldre enn 18 år. (En Junior er 

noen som i året av arrangementet ikke har sin 19. bursdag) 

(2) Av sikkerhetsmessige grunner må alle juniorer som ønsker å konkurrere i 15cc 

motorklassene være minst 12 år gamle. 

(3) Juniorer har ikke lov til å delta i 27cc og 35cc-klassene 

 

3.2.2.  

(W) Konkurrent registrering 

(1) For å kunne konkurrere i et mesterskap må individet være medlem av deres lands 

føderasjon som er tilknyttet iMBRA. 

(2) For å kjøre for et land må konkurrenten være bosatt i det landet og må ikke ha forsøkt å 

kvalifisere seg til noe annet land. 

(3) Søknaden skal sendes av landets representant i tråd med publiserte frister for spesifikke 

hendelser. Eventuell søknad kan nektes hvis mottatt etter fastsatt frist. 

(4) En forening har kun lov til å delta i konkurrenter dersom medlemslandets 

medlemsabonnement, som fastsatt av iMBRA, er betalt. 

(5) Ved å delta i konkurransen aksepterer konkurrenten de regler som gjelder. 

 

3.2.3.  

(W) Maks antall konkurrenter 

(1) Ved VM kan hvert land inngå følgende antall konkurrenter i Seniorklasser: 

 I alle klasser 3 konkurrenter. 

 Tittelen tiltalte fra det siste VM. 

 Øst / Vest-Europeisk Liga vinner fra det siste ligamesterskapet. 

 Opptil maksimalt 2 x flere plasser som følge av at folk får plass i de foregående VM-finaler. 

(Det maksimale potensielle antall konkurrenter er 7) 

(2) Vertslandet (organisatører av verdensmesterskapet) kan delta i følgende antall 

konkurrenter i Seniorklasser: 

 I alle klasser 5 konkurrenter. 

 Tittelen tiltalte fra det siste VM. 

 Øst / Vest-Europeisk Liga vinner fra det siste ligamesterskapet. 

 Opptil maksimalt 2 x flere plasser som følge av at folk får plass i de foregående VM-finaler. 

(Det maksimale potensielle antall konkurrenter er 9 



(3) For alle ungdomsklasser vil antall oppføringer være åpne. En grense på antall 

oppføringer kan gjennomføres igjen hvis antall konkurrenter er for høye. 

(4) Hver junior som var verdensmester og vil være senior på følgende VM vil bli gitt 

automatisk deltakelse; i seniorklassen der de ble junior verdensmester. 

 

3.2.4.  

Mekaniker / assistent og substitusjon av konkurrenten 

(1) I hver klasse må en konkurrent ha en mekaniker / assistent for å hjelpe dem gjennom 

hele løpet. 

(2) Mekanikeren kan hjelpe konkurrenten under forberedelsene til starten av løpet og til 

slutten av løpet. 
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(3) Mekanikeren må forbli i det angitte pitområdet, med sjåføren, til enhver tid mens båten 

kjører på vannet. 

(4) Bytting av konkurrenten er IKKE tillatt under løpet 

 

3.2.5.  

Usportslig oppførsel 

(1) Etter dommernes skjønn vil følgende straffes via et rødt kort (umiddelbar diskvalifisering) 

- interferens (roping) hos andre konkurrenter, dommere, tilskuere. Ikke følger reglene, med 

vilje forstyrre en medkonkurrentes løp eller bevisst ta ut / krasje med en medkonkurrent. 

Modellen må tas ut av vannet. Det er ingen mulighet for klage over vedtaket. 

(2) Det røde kortet kan utstedes til sjåføren, mekanikeren eller begge deler. Skulle 

mekanikeren få et rødt kort, må sjåføren bringe båten sin fra vannet fordi de ikke kan løpe 

uten mekaniker. 

(3) Det røde kortet gjelder for alle klassene i løpet av konkurransen. 

 

3.3.  

Tekniske regler 

 

3.3.1.  

Generelle byggregler og forskrifter 

(1) Modellene er av fri design. Modellen bør imidlertid både i form og design se ut som en 

båt. 

(2) Den samlede lengden på modellen må ikke overstige 2500 mm. 

(3) Styringen av modellen må være via radiostyring. 

(4) Kun forbrenningsmotorer er tillatt. Jetmotorer og andre former for ikke-standardisert 

fremdrift er ikke tillatt. 

(5) En eller flere forbrenningsmotorer kan brukes. Imidlertid må deres totale sylinderkapasitet 

ikke overstige den respektive klassen. 

(6) Motoren må ha full gassregulering; en bryter eller knapp er ikke tillatt 

(7) Hver modell må være malt på både skroget og dekk for å sikre synlighet når den er 

stoppet på vannet. Vanlig glassfiber, umalet karbon / Kevlar og vanlig svart maling er ikke 

tillatt. 

(8) Hver modell må ha en lengdefest på dekk for å feste en tallerken som kan leveres av 



organisasjonen eller konkurrenten. Nummerplaten må være laget av fleksibelt og holdbart 

materiale, noe som ikke forårsaker skade på modellen når den går over. Platen må være hvit 

og tallene fra 1 til 12 må være svarte. Nummerplaten må kobles til modellen med to 

tilkoblinger. 

Nummerplaten for utholdenhet må monteres på høyre side. 

Nummerplaten for Hydro og Offshore må monteres på venstre side 

(9) Dimensjonene til tallerkene er som følger (se bilde 1): 

Høyde 100mm 

Bredde 12mm 

Tykkelse ca. 2mm 

Avstand mellom hullene 100mm 

Avstand av hull fra bunnen av 10mm 

Diameter av hullet 5 mm 

Hjørnene må avrundes 

 

 

 



3.3.2.  

Brensel 

(1) Fri drivstoff er tillatt unntatt i 27cc og 35cc klassene. Fritt brensel kan brukes med så mye 

Nitro som konkurrenten ønsker. Enhver konkurrent som bruker over 25% Nitro, skal få en 

lisens. Det er den enkelte konkurrentens ansvar å få lisensen. 

(2) Drivstoff i klassene 27cc og 35cc må være en bensinolje blanding. Bensin kan være av 

noe oktanivå. Bruk av metanolblandinger er forbudt. 

(5) Tankens størrelse er ikke begrenset. Drivstoff kan leveres av konkurrent eller arrangør. 

 

3.3.3.  

Registreringsnummer 

(1) Ved alle iMBRA-hendelser må alle modeller ha faste registreringsnumre. 

(2) Registreringsnummerene er oppgitt av det respektive landet. Hvis nasjonaliteten ikke er 

en del av registreringsnummeret, må det vedlegges modellene. Registreringsnummer og 

nasjonalitet må ikke endres og må forbli fast på skroget. 

(3) Løpet og reservemodellen må vise et identisk registreringsnummer. 

(4) Båt-øvre dekk N = Nasjonalitet 

46 = Nasjonalt registreringsnummer 

 

 

 

3.3.4.  

Støyreduksjon, måling av støynivå og regler 

(1) Støynivået må ikke overstige 80 dB (A). 

(2) Forbrenningsmotorer må være utstyrt med en enhet for å redusere støynivåene 

(3) (W) Utstyret som brukes til å vurdere støynivået må ikke overstige ca. 0,3 dB og må være 

i samsvar med EEC og analoge regler. En støynivåindikator, utstedt av en anerkjent 

myndighet, må være lett tilgjengelig. 

(4) (W) Hvis det brukes støymålinger, brukes selvregistreringsutstyr, bør disse gjenspeile 

målingene av støynivåindikatoren uten for mange forskjeller. 

Det anbefales derfor at en sammenligning mellom utstyret i bruk skal finne sted. 

Sammenligningen må kontrolleres av arrangørene ved starten av arrangementet / løp og 

vedlikeholdes gjennom hele.arrangementet 



(5) (W) Støynivåavlesninger bør tas av personer som har blitt opplært riktig og har praktisk 

erfaring. 

(6) (W) Støymåleren må settes på "SLOW". 

 

3.3.5.  

(W) Metoder for måling av støynivåer 

(1) Målemikrofonen må plasseres som følger: 

Høyde 100cm. Omtrent +/- 20 cm over vannstanden. 

Mål fra midtlinjen av kurset, plasser målemikrofonen 25 meter til høyre for 

utholdenhetsklassen og 25 meter til venstre for Hydro og Offshore Classes. Dette vil være i 

riktig vinkel mot midtlinjen av kurset. 

Plasser mikrofonen 22 meter fra linjen som forbinder de to laveste bøyene. Kontroller at 

mikrofonen er ordentlig festet. 

(2) Det må tas minst tre støynivåmålinger for hver modell under løpet, under følgende 

forhold: 

(i) Det skal ikke være noen annen båt innen 15 meter av modellen som måles. 

(ii) Støymåling må tas når båten befinner seg på grunnlinjen, minst 15 meter fra mikrofonen. 

(iii) Målingene må være jevnt fordelt under løpet 

(3) (i) Ved utholdenhet og offshoreløp må konkurrentene umiddelbart informeres om båten 

overstiger 80 dB (A). Hvis den andre måling også overstiger støynivået, vil de få en advarsel, 

og hvis den tredje måling overstiger støynivået, blir de straks diskvalifisert fra denne varmen. 

Hvis føreren mottok advarsler i sin første varme og fortsetter å overskride støygrensen i 

ytterligere varmer eller finalen, blir de straks diskvalifisert. (ii) I løpet av Hydro-løp skal 

konkurrenten informeres om båten overstiger 80 dB (A) ved slutten av den første varmen. En 

annen lesing vil bli tatt under den andre varmen. Enhver konkurrent som overskrider grensen 

i den andre varmen, vil få en advarsel. Overskridelse av grensen i noen etterfølgende varmer 

vil føre til diskvalifisering fra denne varmen. Med hensyn til støy inkluderer en varme 

forberedelsestid, fresingstid og løpetid, inkludert finaler 

 

3.3.6.  

Søknad og bruk av radiokontrollutstyr og frekvenskontroll 

(1) Under offisielle iMBRA-hendelser er det kun tillatt å bruke digitalt og proporsjonalt betjent 

radiokontrollutstyr. Radiostyringen må kunne fungere innen 10 kHz (bruk av andre 

frekvensbånd kan være mulig). 

(2) Konkurrenter som bruker MHz-radioer må kunne endre frekvens med kort varsel. Hver 

konkurrent må ha fire forskjellige krystallpar. 

(3) Bruken av radiokontrollutstyret er underlagt forskriftene i landet der iMBRA-

arrangementet holdes. Arrangørene må oppgi de tilgjengelige frekvensene i 

oppføringsskjemaet. 

(4) Running av et løp på grunn av radioproblemer kan nektes av løpemenn, dersom den 

planlagte etterbehandlingstiden til et løp eller mesterskap er alvorlig truet. 

(5) MHz-radioer er kanskje ikke slått på innenfor 1000 meter fra konkurranseplanen. 

Konkurrenter som ikke overholder reglene kan diskvalifiseres fra hele konkurransen. 

(6) Det er ingen begrensninger for konkurrenter som bruker 2,4 GHz-radioer 

 

 



3.3.7.  

Buoys dimensjoner, konstruksjon og forankring 

(1) Løpskurset må markeres med bøyer. Hver bøye må bestå av to farger og ha gode synlige 

fargede striper. Bøyene må forankres sikkert. 

(2) Bøyene må være sylindriske og minst 20 cm og maksimum 50 cm over vannoverflaten. 

Bøyene må være 40 cm til 50 cm i diameter. 

(3) Bøyene må være laget av materialer som polystyren eller naturlige fibre. 
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3.3.8.  

Starter ponton, konstruksjon og materialer 

(1) Startpontoner må gi tilstrekkelig plass til konkurrentene, deres modell, mekaniker og 

dommere. Eventuelle hindringer som kan utgjøre sikkerheten til konkurrenten og modellene, 

bør unngås. 

(2) Startpontonen må være minst 20 meter lang og 1,5 meter bred. 

(3) Tilgang til startpontonen skal være klar. Overflaten på pontonen må være glatt selv når 

den er våt. 

(4) Startpontonen bør når den ikke er flyttet, rulle eller på noen måte endre posisjon. 

Flytende startpontoner er kun tillatt når forankring og stabilitet er tilstrekkelig for å hindre 

rulling forårsaket av bølger eller bevegelser av mennesker. 

(5) Plattformens overflate må ikke være høyere enn 50 cm over vannflaten 

 

3.3.9.  

Transponder teller 

(1) Et datastyrt transpondersystem må brukes; Men manuell fangst telling kan brukes som 

sikkerhetskopiering under uforutsette omstendigheter. 

 

3.3.10.  

Transpondermontering 

(1) Transponderen må være innenfor 25 cm bak på båten. 

 

3.3.11.  

Transponder teller 

(1) Det kreves minst 2 personer til å kjøre transpondersystemet til enhver tid. 

(2) Lap tellere vil bare gjøre runde telling. Eventuelle rundeavdrag vil være ansvaret for 

assisterende pontongdommere og vil bli trukket på slutten av varmen. 

(3) Det er bare en målstreke for alle klasser. Mållinjen ligger på venstre side av pontonen. 

Omgangstellerne vil ligge i linje med målstreken. 

(4) Hvis en båt stanser før slutten av finalen, vil det høyeste antall runder på kortest tid 

plasseres høyere enn en båt på samme omgang med flere sekunder. 

For eksempel: 

1ste = båt 1 - 68 runder 30.12.1 sekunder 

Andre = båt 2 - 66 runder 28.36.3 sekunder 

3. = Båt 3 - 66 runder 29.12.8 sekunder 

Tiden skal måles til 0,01 av et sekund 



 

3.4.  

Sportregler 

 

3.4.1.  

Konkurranseområdet 

(1) Løpssjøen må være stor nok til å ta imot et fullverdig kurs og tillate tilstrekkelig løp for å 

muliggjøre trygg og konkurransedyktig racing. 

(2) Området rundt løssøen må gi tilstrekkelig plass til å imøtekomme konkurrentutstyr og, 

hvor det er mulig, boder av modellbåtleverandører. 

(3) Arrangørene må sørge for at det er tilstrekkelig sikkerhetstiltak for å beskytte 

konkurrenter, tjenestemenn og tilskuere mot mulige farer. 

(4) (W) Konkurransestedet, løpevannet og omegnen må fotograferes og dokumenteres fullt 

ut før eventuelle potensielle konkurranser, slik at komiteen kan ta en informert beslutning om 

fasilitetens egnethet. Når det er mulig, vil et utvalgsmedlem besøke lokalet personlig for å 

vurdere. 

(5) Konkurransestedet og vannet må ikke være forurenset av mineraloljer, fett og andre 

giftige stoffer. 

 

3.4.2.  

Startområde, forberedelsesområde og tilgangstillatelse 

(1) Utgangspunktet er det vedlagte området rett ved siden av racingvannet der 

konkurrentene skal løpe sine båter. 

(2) Forberedelsesområdet er et lukket område hvor alle konkurrenter kaller til å forberede 

sine modeller og utstyr og vente på å bli kalt på pontonen. 

(3) Forberedelsesområdet bør plasseres så nær startområdet som mulig. Det skal gi ly og 

beskyttelse mot værforhold for modellene. Bare tjenestemenn, konkurrenter og mekanikere 

som er involvert i hendelsen, er tillatt i forberedelsesområdet. 

(4) Minimumskravene til et startområde er: 

En startponton; minimum 20 meter lang og 1,5 meter bred. 

Nummerte startposisjoner: 

Endurance Class plasserer 1 til 12. 

Hydro klasse plasserer 1 til 8. 

Offshore Class plasserer 1 til 10. 

(5) (W) Generelt utstyr som kreves, men ikke begrenset til, inkluderer: 

Stoler for dommerne, hvor det er mulig, beskyttet mot været. 

Bord og stoler for fangeteller, der det er mulig beskyttet mot været. 

Bord og stoler for tjenestemenn i forberedelsene, hvor det er mulig beskyttet mot været. 

Bord og stoler til støykontrollansatte, hvor det er mulig beskyttet mot været. 

1 Støymåler. 

3 Gult kort ett med nummer 1, ett med nummer 2, ett med S (sikkerhet) på det. 

1 Rødt kort. 

1 Signal enhet for å indikere Start / Avslutning av varmen. 

Stopp å se på turen. 

1 Datamaskin og skriver 



En kopimaskin anbefales, men ikke nødvendig. 

Skriverpapir og blekk. 

1 Offentlig adressesystem. 

2 Sett med tallerkener med tallene 1 til 12. 

1 Styret for resultatene og viktig informasjon som skal vises. 

Hodet sett for redningsbesetningen. 

(6) På startpontonen er det forbudt å bruke paraplyer under løpet. 

(7) Arrangøren må gi 2 redningsbåter, 1 hoved redningsbåt og 1 ekstra redningsbåt. 

(8) Redningsbåten må plasseres slik at den ikke hindrer førervisningen og er lett tilgjengelig 

uten å forårsake forstyrrelser for konkurrenter som fremdeles kjører. Under 

utholdenhetskampene må modellen reddes på kortest mulig tid, samtidig som det forårsaker 

minst mulig forstyrrelse av modellene som fremdeles kjører. Redningsbåten må brukes 

sakte, slik at buebølgene ikke har noen negativ innflytelse på løpet. Kun 1 redningsbåt kan 

brukes i løpet av et løp. 

(9) Oppblåsbare båter og andre båter som kan bli skadet ved støt og truer mannskapet, er 

ikke tillatt. Mannskapet i redningsbåten må til enhver tid ha redningsvester og 

sikkerhetshjelmer i redningsbåt. 

(10) (W) På verdensmesterskapet må arrangøren levere drevne redningsbåter, som drives 

av det sentrale redningsbesetningen. En tjenestemann på pontonen er ansvarlig for å gi 

redningsmannskapet instruksjoner 

(11) Endurance båter må ha et riktig løftepunkt, for å sikre en rask redning. 

(12) Utholdenhet og Offshore 35cc båter må ha en slepekrok på forsiden for redningsformål. 

En slepekrok er ikke nødvendig i 27cc-klassene. 

(13) I Hydro- og Offshore-klasser er redning av modeller kun utført etter at løpet er fullført. 

(14) Hvis en båt begynner å synke, må redning prioriteres i alle klasser. 

(15) Startpontonen må deles inn i ca. 1,5 meter seksjoner for hver konkurrent. 

Startposisjonene må nummereres og tildeles før løpet. Startpontoner må ha et bord foran for 

å forhindre at båter lander på pontonen. 

(16) (W) Det må være en 0,5 meter høy plattform som en del av startpontonen for 

konkurrentene å kjøre fra. Den hevede plattformen må også deles inn i seksjoner. 

(17) Sikkerhetsnett eller andre sikkerhetsbarrierer må plasseres rundt konkurransesiden for å 

unngå fareangrep. Dette bør ta hensyn til modeller som kan kollidere eller komme av kurs. 

(18) I løpet av løp er ingen tillatt i vannet. Konkurrenter som ikke følger denne regelen vil bli 

diskvalifisert. Hvis noen, tilskuer eller konkurrent er i vannet, må løpene stoppes umiddelbart. 

(19) Det er forbudt å kjøre motorer innen 100 meter fra startpontonen under løpepreparasjon 

og starttid 

3.4.3.  

Tillatt antall, oppføringer og tilstand av modell 

(1) Innreise av en båt i en annen klasse er ikke tillatt. For eksempel kan en utholdenhetsbåt 

ikke konkurrere i en offshore-klasse. 

(2) Hver konkurrent kan registrere to modeller per klasse. Bare en modell kan tas på 

startpontonen. Konkurrenten kan ikke endre modell under et løp. 

 

3.4.4.  

(W) Registrering av konkurrenter og modeller 

(1) Hver konkurrent må registrere sine modeller, inkludert eventuelle reservedeler innen den 

angitte registreringsperioden. 

(2) Erfarne dommere / tjenestemenn bør utnevnes av arrangørene for å gjennomføre 



registreringen. 

(3) Tilstrekkelig tid og nok tjenestemenn må tildeles til registrering for å sikre at racing starter 

i tide som planlagt. I henhold til antall registrerte konkurrenter og modeller, bør det 

registreres merkede registreringsområder for ulike klasser. 

(4) Konkurrentene må vise sin modell for registrering i den tilstanden den vil bli brukt i løpet. 

Reservemodeller trenger ikke å være komplett. 

(5) Følgende elementer må inngå i registreringslisten: 

Etternavn og navn på konkurrent og deres nasjonalitet. 

Klasse. 

Registreringsnummer. 

Spesifikasjon av radioutstyret (frekvens, modulering, arbeidsfrekvens, ekstra krystaller, hvis 

nødvendig) 

(6) En merking (klistremerke eller lignende) må festes til skroget til hver registrert modell. 

Merkingen bør ikke forlate permanente flekker på utsiden av modellen. Størrelsen på 

klistremerket er 30 mm x 30 mm. 

(7) Konkurrentenes pass skal utstedes av arrangøren ved registrering. Passerer må utstedes 

for kjørere, mekanikere, familiemedlemmer og tjenestemenn. 

 

3.4.5.  

Åpningssermoni 

(1) Etter registrering må en åpningsceremoni finne sted for å offisielt ønske alle 

konkurrentene velkommen til arrangementet og å introdusere de viktigste arrangørene og 

tjenestemennene. 

 

3.4.6.  

(W) Varmeliste og tidsplan 

(1) De offisielle varelistene og timeplanen (ferdigstilt etter registrering) må gjøres tilgjengelig 

for alle lagledere dagen før racing starter. En kopi må også vises for alle konkurrenter å se, i 

nærheten av raseforberedelsesområdet, dagen før racing. 

(2) Tid tillatelse, B-finaler skal inkluderes. Dette vil bli avgjort i fellesskap mellom arrangørene 

og iMBRA-komiteen minst 2 måneder før arrangementet, slik at konkurrenter kan planlegge 

tilsvarende for potensielt drivstofforbruk 

3.4.7.  

Tidsrammer 

(1) Konkurrenten må være i nærheten av forberedelsesområdet 60 minutter før starten av 

varmen. 

(2) (W) Konkurrenten må ringes til prepareringsområdet ca. 5 minutter før varmen deres. 

Hvis konkurrenten ikke er innenfor forberedelsesområdet når de blir kalt for å gå på 

pontongen, vil de ikke kunne løbe. 

 

3.4.8.  

Generelle regler om start og avslutning av et løp eller varmen 

(1) Under konkurransen er konkurrenten fri til å bevege seg innenfor det klart merkede 

området som tilordnes av arrangøren på startpontonen. 

(2) Etter ferdig løp eller varme må modellen straks tas ut av vannet og radiostyringen er slått 



av. 

 

3.4.9.  

Avbryter / gjenoppretter et løp 

(1) Et løp kan bare gjenopprettes etter toppdommerens og / eller et valgmedlems iMBRA-

komiteens skjønn. Situasjoner der dette kan oppstå, er: 

(i) hvis sikkerheten til en konkurrent eller et medlem av offentligheten er kompromittert 

(ii) ugunstige værforhold påvirker raceringen 

(iii) problemer med runde telling som ikke kan løses 

3.4.10.  

(W) Scoring og kunngjøring av resultatene 

(1) Varme resultater må vises av prepareringsområdet innen 1 time etter varmenes slutt. 

(2) Ved slutten av en finale skal de 4 beste resultatene bli annonsert før noen konkurrenter 

forlater pontonen. Den muntlige kunngjøringen anses som et foreløpig resultat. 

(3) Etter sluttresultatet må resultatene vises innen en time. Dette er en foreløpig resultatliste. 

(4) Etter sluttresultatet må resultatene kontrolleres, underskrevet av dommer og offentliggjort 

innen to timer. 

(5) Når resultatene er blitt underskrevet av sjefen og vist, er det ikke lenger mulig å 

protestere. 

(6) Konkurrenter med nullresultat blir registrert på slutten av resultatlisten i alfabetisk 

rekkefølge 

 

3.4.11.  

(W) Kontrollerer de tre første modellene 

(1) De tre første monterte modellene må kontrolleres for å sikre at de overholder 

konstruksjonsforskriften og motoren måles for sin ekte kapasitet. 

(2) I alle klasser, med unntak av 27cc og 35cc-klassene, kan forhåndskontroller etter finalen 

gjøres for å vurdere motorens nøyaktige kapasitet. 

(3) I 27cc- og 35cc-klassene gjøres måling av sylinderkapasiteten til de tre første plasserte 

modellene på grunnlag av konstruksjonsdetaljer etter ferdiggjøring av finalen. 

(4) Ved forbrenningsmotorer må måling av kapasitet gjøres når motoren er kald. En 

toleranse på + 1% er tillatt. 

(5) Cylinderkapasitetsmålinger utføres som følger: 

Måling av sylinderen gjøres med en dybdeindikator gjennom gløden / tennpluggen. Først 

etter dette er motoren åpnet. Måling av boringen skjer med en innvendig måleindikator i 

området mellom øvre nivå av eksosåpningen og toppdødsenteret. To målinger må tas (ca. 

90 grader motsatt hverandre) og resultatene i gjennomsnitt. 

Kalibratorer for måleinstrumentene må oppbevares på konkurransesiden. 

Kontrollen av kapasitetsmålingene skjer fra tabeller eller utskrift av datamaskiner. Under 

kvalifikasjonsvarmer kan startlederen, hvis de føler seg passende, velge tre modeller for 

kapasitetskontroll. Måling vil bli tatt etter varmen når motorene har kjølt seg ned. 

Overskridelse av tillatt kapasitet betyr diskvalifisering fra den varmen 

Etter avslutning av finalen vil modellene plassert 1 til 4 plasseres til den ene siden. Hvis det 

ikke finnes noen sylinderkapasitetsavvik innen de tre første modellene, er det ikke nødvendig 

med ytterligere kontroller. 

(6) Konkurrentene må gjøre modellen tilgjengelig for den utnevnte dommeren. 



Konkurrentene må åpne motoren, hvis det ikke gjøres, vil det føre til diskvalifisering. 

(7) Dersom målresultatene ikke er i samsvar med forskriftene, vil den respektive modellen 

diskvalifiseres. I så fall vil plasseringen av følgende modeller bli bedre og de må inspiseres. 

 

3.4.12.  

(W) Tildeling av titler 

(1) For juniorer vil VM-tittelen bli tildelt, dersom minst 6 konkurrenter fra 3 forskjellige land 

har kjørt i den respektive klassen. 

(2) For seniorer vil VM-tittelen bli tildelt, dersom minst 10 konkurrenter fra 5 forskjellige land 

har kjørt seg i den respektive klassen. 

(3) Dersom et VM i en bestemt klasse holdes med færre konkurrenter enn beskrevet i nr. 1 

og 2, vil ingen titler og medaljer bli tildelt i disse klassene. De Resultatene fra konkurrentene 

vil bli anerkjent av sertifikater. 
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3.4.13.  

(W) Award Ceremonies 

(1) På verdensmesterskapet mottar de tre første deltakerne i hver klasse av juniorer og eldre 

en gull-, sølv- eller bronsemedalje og et sertifikat som leveres av iMBRA. 

(2) I tillegg til de tre første plasserte konkurrentene vil konkurrentene som plasseres 4. - 6. 

får et sertifikat. 

(3) Tittelen, medaljer og sertifikater må presenteres ved en offentlig seremoni. 

(4) Lederlederen er ansvarlig for å organisere med 3 av deres landes flagg og landets 

nasjonalsang for å bli brukt innen åpnings- og avsluttende / utdelingsseremonier. 

 

3.4.14.  

(W) resultatliste 

(1) Arrangøren av arrangementet må etter avslutning av arrangementet (seremoni) gi en 

fullstendig resultatliste til hvert av deltakerlandene. 

(2) Resultatlisten må inneholde signaturen til sjefdommeren 

 

4.  

Konkurransekrav 

 

4,1  

(W) dommere 

(1) Det må være en øverste dommer og to assisterende dommere på pontonen i løpet av 

hvert løp. 

(2) Hver dommer må ha minst 5 års erfaring som enten en konkurrent eller mekaniker ved 

internasjonale løp. 

(3) En person som ønsker å bli dommer kan enten sette seg frem eller bli anbefalt av en 

medarbeider. 

(4) Når det gjelder utholdenhetsklassen, må dommerne, når det er mulig, bare dømme en 

klasse per dag. For eksempel; et sett med dommere for 3,5cc-klassen og et annet sett 



dommere for 7,5cc-klassen. De samme dommerne kan dømme både 27cc og 35cc klassene 

på grunn av det reduserte antall varmer. Dette vil bidra til å sikre sammenheng mellom løp 

og kortere perioder på pontonen, slik at dommerne kan forbli fokusert og dømme til en høy 

standard. 

(5) For offshore- og hydroklassene skal dommerne forbli på pontonen for enten morgen eller 

ettermiddagskonkurranse, ikke begge deler. En hel dag på pontonen bør unngås, da den er 

for lang og kan føre til feil 

(6) Dommerne vil være ansvarlig for å dømme og dømme alene. En pontongoffisient vil være 

ansvarlig for å starte løp, ringe døde båter etc. 

 

4.2.  

(W) Organisasjon og tjenestemenn 

Følgende roller må oppfylles: 

(1) Pontoon-offisiell - for å starte løp, ringe døde båter, overvåke redningsbåtpersonalet, 

kunngjør gjenværende tid under løpet og kunngjøre når løpet er avsluttet. 

(2) Støymåler tjenestemenn x 2. For utholdenhetsklassene anbefales det at tjenestemenn 

forblir de samme i løpet av en klasses varighet. Dette vil sikre konsistens gjennom. For 

Offshore og Hydro anbefales det at tjenestemennene er ansvarlige for enten morgen eller 

ettermiddagskonkurranse, ikke begge deler. 

(3) Lap scorers, hvor det er mulig, vil bare fungere for morgen eller 

ettermiddagskonkurranse, ikke begge deler. Det kreves minst 2 runde score. 

(4) Forberedelsesområde tjenestemenn x 2 - ansvarlig for å ringe konkurrentene til 

løpepreparatområdet, kontrollere konkurrentnumre, vise varelister og løpevalg og holde 

konkurrenter oppdatert med viktig informasjon. 

(5) Redningsbåt mannskap x 2 - Hvert land som deltar i arrangementet må bistå med å gi 

redningsbåt mannskap. Avhengig av antall registrerte konkurrenter vil hvert land bli tildelt en 

hel dag, en halv dag eller bestemte løp. Lederlederen vil bli informert om landenes tildeling 

etter registrering, og det er deres ansvar å sikre at de tildelte løpene er dekket. 

 

5.  

Generelle regler om kursets utforming 

(1) (W) To forskjellige kurs vil bli brukt. 

For utholdenhetsklassen se bilde 3 

For Hydro og Offshore Classes se bilde 4 

(2) Konkurranse kursene skal plasseres, fortrinnsvis i vann som er skjermet fra vinden og 

rydder av rusk, inkludert luke, blader, søppel osv 

 



 

 

 

6. (W) Test Lake 

(1) En testlake må gjøres tilgjengelig innen 30 minutters kjøring fra konkurransesjøen. 

(2) Dersom en separat testlake ikke er tilgjengelig, må tilstrekkelig tid tildeles på 

konkurransesjøen. 

(3) En redningsbåt med enten påhengsmotor eller 2 år skal være tilgjengelig. 

(4) To redningsvester må gjøres tilgjengelige og må brukes av enhver konkurrent eller 

mekaniker som bruker redningsbåten. 

7. IMBRA-protestpolitikk 

7.1. Hovedregler 



(1) En protest kan bare innleveres dersom en konkurrent er overbevist om at deres 

løpresultatet har blitt påvirket av en beslutning, handling eller unnlatelse fra medlemmer av 

konkurranseledelsen, arrangøren eller av urettferdige handlinger fra andre konkurrenter eller 

lag. 

(2) De endelige resultatene og tildelingen av titler og medaljer kan bare skje etter at alle 

innsendte protester er løst. 

(3) Hoveddommerens avgjørelse er endelig. Appeller blir ikke akseptert 

 

7.1.1  

Innkall en protest 

(1) Hver protest må rapporteres muntlig til startoffisienten umiddelbart etter observasjon av 

den påståtte uoverensstemmelsen. Innen en time etter ferdiggjøring av løpet hvor hendelsen 

skjedde, må protestene sendes skriftlig til konkurranseleder / arrangør. Protesten må være 

skrevet på engelsk. 

(2) Innlevering av protest utelukker ikke konkurrenten fra videre deltagelse i konkurransen. 

Hvis konkurrenten trekker seg fra ytterligere konkurranse på grunn av en inntatt protest, blir 

de diskvalifisert fra hele arrangementet. I dette tilfellet vil deres innsendte protest bli avvist. 

(3) Dersom det etter en muntlig innsendt protest er truffet for å rette opp situasjonen, vil det 

ikke være behov for skriftlig protest. Konkurrenten må informeres før aksept av skriftlig 

protest og protestavgift. 

(4) Den skriftlige protesten må inneholde følgende: 

Begrunnelse for protest (respektive regler, forskrifter, handlinger og hvor de skal finne dem), 

tid og hvilken klasse hendelsen skjedde inn i. En presis beskrivelse av hendelsen, inkludert 

tegninger om nødvendig, og årsaken til protesten. En uttalelse fra og navn på vitner involvert 

i hendelsen som er villig til å sannferdig svare på spørsmål om protesten, kan bli sendt inn. 

Navnet på startoffisanten med hvem den muntlige protesten ble innlevert, må være inkludert. 

(5) Protesten skal signeres av konkurrenten og teamlederen i det respektive landet. 

(6) Protestgebyret må betales når den skriftlige protesten er innlevert, eller protesten vil være 

ugyldig. 

 

7.1.2.  

Håndtering av protest 

(1) Juryen må vurdere en offisielt innlevert protest, hvorfra protestavgiften er betalt og 

avgjøre en beslutning. Under protestforhandlingen har laglederen i landet hvis konkurrent 

innvilget en protest ikke stemmerett. 

(2) Dersom en konkurrent anses å ha overtrådt reglene under en protest, må juryen utføre 

protestprosedyren mot den anklagede konkurrenten. 

(3) Konkurrenten som har innvilget protesten, og den personen mot hvem 

protestforhandlingene gjennomføres, har rett til å delta i møtet uten stemmerett. For 

protestforhandlinger kan juryen ringe videre vitner involvert i hendelsen som må gi en 

sannferdig konto. 

(4) Hvis protesten er vellykket, må protestavgiften returneres til konkurrenten. 

(5) Hvis protesten mislykkes, forblir protesavgiften hos arrangøren. 

 


