FMCK Hässleholm inbjuder till
Hovdalajakten
USM1/USM1D/USM2 USMD2/USM3/DAM ÖPPEN (EJ SM)

ENDURO
13 APRIL 2019
Tävlingen ingår i individuella USM

Denna tävling hålls i full överensstämmelse med Svemo nationella tävlingsreglemente och gällande
specialreglemente för enduro. Gemensamma regler för USM samt dess tilläggsregler som granskats
och godkänts av Svemo supervisor.
Arrangör:
FMCK Hässleholm
c/o Håkan Johansson
Vilparks vägen 13
28137 Hässleholm
Tävlingsdatum: 13 April 2018
Tävlingens art : Enduro typ 1 Internationell.

Tävlingsplats: Depå vid Brönnestad Skyttebana på Hovdala. Cirka 600m efter Hovdala
slott mot Brönnestad

.

Koordinater

WGS84 DD (LAT, LONG)
56.09926, 13.71589
WGS84 DMS (LAT, LONG)
N 56° 5' 57.33", E 13° 42' 57.20"
WGS84 DDM (LAT, LONG)
N 56° 5.9555', E 13° 42.9533'
RT90
6220951.809, 1369983.248
SWEREF99 TM
6217869.869, 420120.618

Licens: Förare skall ha giltig endurolicens. Deltagare i USM skall ha giltig årslicens. Engångslicens finns
ej att köpa på plats, löses på SVEMO TA.
Bana: Varvet består av 3-4 specialprov. Banan offentliggörs 2019-04-12kl. 09:00 vid anslagstavlan i
depån.
Organisationsledare : Stefan Eriksson tele: 0701606016
Tävlingsledare: Anders Ljunggren tele: 0736257916
Banchef: Mikael Persson 0708227168
Säkerhetschef: Christian Thulin tele: 0709818030
Tävlingskassör: Håkan Johansson tele: 0732630540
Depåchef: Niklas Fridvall tele:0707607295
Press: Stefan Eriksson tele: 0701606016
Miljöchef: Niklas Fridvall
Tillstånd: Svemo Nr: 70-39
Supervisor: Fredrik Johansson
Anmälan: Anmälan sker genom Svemo TA senast den 2019-04-03, anmälan är ej godkänd innan
startavgift är betald. Glöm inte ange tranpondernummer.
Startavgift betalas genom Svemo TA. USM/Öppen Dam 500:Efteranmälningsavgift USM och Öppen Dam 200:- Betalas via Svemo TA
Vid giltigt återbud återbetalas anmälningsavgiften förutom expeditionsavgift på 100:- .
Tidtagning: AMB/MyLap MX Transponder används vid tidtagning. Föraren skall medföra egen
transponder. Det är förarens ansvar att transpondern sitter monterad på mc under hela tävlingen.
Race Office: Anmälan görs vid Race Office. Vid anmälan skall licens, transponder medtagas.
Administrativ anmälan skall ske före besiktning. Anmälan och besiktning skall ske senast kl. 08:00 den
2019-04-13. Race Office är öppet från fredag 2019-04-12 kl. 17:00-20:00 och lördag från kl. 06:3008:00.
Besiktning: Anmälan skall göras före besiktning, besiktning har öppet från fredag kl. 17:00-20:00 och
lördag kl. 07:00-08:00 .Ryggskydd, hjälm.
Service/Depå: Miljömatta enl. SR Enduro 5.6.3 skall användas vid all uppställning, service och
tankning. Miljöstation finns inom området där skall allt samlas på angiven plats. En brandsläckare
skall finnas vid varje serviceplats. Tillträde till depå från torsdag kl. 17:00. Personal på plats kommer
att visa uppställningsplats. Dusch kommer att finnas i Tormestorp skola fredag kväll och lördag efter
tävlings slut.
Utrustning: Enligt NT och SR. Enl SR 2.4 rekommenderas förare att ta med sig första förband under
tävlingen.
Startbekräftelse: Startlista kommer finnas på tävlingens hemsida. www.endurosm.se
Klassindelning: USM1 USMD1 USM2 USMD2 USM3 samt Öppen Dam

Förarsammanträde: kl 08:30 2019-04-13
Första start: Första start kl. 09:00.
Körtid: USM1 (11sp) USMD1 (9sp) USM2 (11sp) USMD2 (11sp) USM3 (12sp) Öppen Dam (11sp)
Antal sp kan komma att ändras och detta meddelas i sådana fall i PM som fås vid anmälan.
Respittid: 30 min
Hastighet: Medelhastighet kommer inte att överstiga 50km/h.
Startordning: Enligt SR Enduro
Startmellanrum: 3-4 förare per/minut beroende på antalet anmälningar.
Resultatlista: Anslås snarast efter sista målgång och fastställs efter respittidens utgång på
anslagstavlan och på www.endurosm.se
Priser: Priser till de fem främsta i varje klass.
Prisutdelning: kommer att ske vid startrampen så snart topp tre i respektive klass kan fastställas.
Avlysning: Om inte minst 50 st. är anmälda 2019-04-03.
Om FMCK Hässleholm måste avlysa tävlingen pga. orsaker som inte FMCK Hässleholm kan råda över,
så återbetalas anmälningsavgiften förutom en expeditionsavgift på 50:-.
Ansvar: Allt deltagande sker på egen risk, SVEMO, FMCK Hässleholm, dess tävlingsledning och
funktionärer avsäger sig allt ansvar för sabotage mot banan, pilning och under tävlingen inträffade
olyckor. Viktigt att tänka på är att ingen körning på vägar. Vid ALLA vägövergångar på transporten
skall motorcykeln stängas av och ledas över. Om detta inte görs kommer det i förstahand att
utdelas ett tidsstraff och nästföljande gång uteslutning från tävlingen. Det kommer att märkas upp
klart och tydligt var gränsen börjar och slutar.
Återbud: Kan göras fram till första start på SVEMO TA. Vid senare återbud återbetalas inget av
anmälningsavgiften.
Upplysningar: Via tävlingens hemsida www.endurosm.se eller www.fmck.nu eller Mats Johansson
0706-994251
Övrigt:

