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Välkommen till Solshesters MCK
Inbjudan och tilläggsregler för
4:e deltävlingen i Knobby Swedish Youth Enduro Championship 2019
USM 1-2-3-D1-D2-Öppen Dam Lördagen den17/8 2019
Denna tävling hålls i full överensstämmelse med SVEMO:s nationella tävlingsreglemente och gällande
specialreglemente Enduro, samt dessa tilläggsregler som granskats och godkänts av SVEMO.
Arrangör:

Solshesters MCK, Ekenäs Hagalund 1, 574 91 Vetlanda.
Hemsida: www.solshestersmck.se

Tävlingsdatum:

Lördagen den 17 Augusti 2019.

Tävlingens art:

Typ 1 Internationell på pilad bana. Tävlingen öppen även för utländska förare men bara förare
med svensk licens kan ta poäng i SM tabellen.

Tävlingsledare:

Göran Nilsson, 070-529 73 43, goran.nilsson@vimmerby.se

Bitr. tävlingsledare:

Fredrik Johansson, 070-516 23 03,

Banchef:

Jörgen Mähler, 070-166 48 98,

Supervisor:

Anders Ljunggren, 073-625 79 16

Säkerhetschef:

Daniel Eriksson,

Miljöansvarig:

Meddelas i PM

Press-information:

Mikael Fasth, 070-587 28 44,

Sjukvård:

1 sjukvårdslag finns på plats på startområdet.

Tävlingsplats:

Tjustkulle, Vetlanda. (N 57.439224, E 15.066382.

Anmälan:

Anmälan görs via Svemo TA senast kl. 23:59 Onsdag 7 Augusti.

Anmälningsavgift:

500:- i samtliga klasser

Efteranmälan:

Mottages i mån av plats, efteranmälningsavgift 200kr.

Återbud:

Görs via Svemo TA, vid återbud senast 08:59 tävlingsdagen sker återbetalning av startavgift –
100:- i adm avgift.

Förare:

Förare ska ha giltig Endurolicens. Tävlingen körs utan krav på körkort.

Utrustning:

Oregistrerad motorcykel tillåts, AMB/MyLaps MX-transponder skall användas, i övrigt enligt
gällande reglemente.

Besiktning:

Enligt NT, besiktning & ljudmätning kommer att utföras på samtliga deltagare,
gräns 112dB (2 meter Max).

Klassindelning:

Klass
Klass
Klass
Klass
Klass
Klass

1
2
3
4
5
6

USM 1
USM 2
USM 3
USM D1
USM D2
Öppen Dam

Seedning,
startordning:

Seedning och startordning enligt SM-reglementet, i samtliga klasser startar 3-4 förare per minut.

Förarsammanträde:

08:30

Första start:

09:00
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Startbekräftelse
och PM:
Depå:

Startbekräftelse skickas inte till anmälda förare, utan publiceras på www.endurosm.se, eventuellt
kompletterande PM anslås på officiell anslagstavla på tävlingsdagen.
Tillträde till depån from. Torsdag 15/8 kl 18:00, depåtystnad gäller efter kl 22:00 alla dagar.
Depån stängs för all övrig trafik 08:30 och öppnar efter att sista åkare gått i mål ca. 17:00
Depåpersonalens anvisningar vid uppställning måste följas.

Anmälan
tävlingsdagen:
Besiktning:

Anmälan är öppen Fredag 16/8 kl 17:00-20:00 och Lördag 17/8 07:30-08:30
Enligt NT, besiktning & ljudmätning kommer att utföras på samtliga deltagare,
gräns 112dB (2 meter Max).
Besiktningen är öppen: Fredag 16/8 kl 17:00-20:00 och Lördag 17/8 07:30-08:30
och ska ske senast 60 minuter före respektive starttid.

Transponder:

All tidtagning för samtliga klasser sker med transponder, transpondern ska vara monterad på
motorcykeln vid besiktning, kontroll av transpondern sker före start.

Ljudmätning:

Ljudmätning görs i samband med besiktning, dessutom kan stickprovskontroller genomföras
under tävlingen.

Tävlingsbana:

Banan offentliggörs genom anslag på officiell anslagstavla Fredagen 16/8 kl. 09:00.
Banvarvet består av 3st SP och mäter ca 26km varav ca19km SP.
Preliminärt kör USM1/USM2/USM D2/Öppen Dam kör 2 varv+ 2 SP, USM3 kör 3 varv, USM D1
kör 2 varv
Antalet varv kan komma att ändras och meddelas slutgiltigt genom PM när banan offentliggörs
och på förarsammanträdet.

Service:

Service är endast tillåten i depån, som passeras två gånger på varje varv. Miljömatta ska
användes vid uppställning i depån.

Respittid:

30 minuter för samtliga klasser.

Prisutdelning:

Snarast efter målgång vid start- och målområde.

Priser:

3st st i varje klass vid färre än 15 startande i klassen, vid fler än 15 startande är det pris till 5st.
Plakett till alla startande som delas ut vid anmälan.

Återbud:

Lämnas via Svemo TA, vid återbud återbetalas anmälningsavgiften minus 100 kr. Om återbud ej
lämnats sker ingen återbetalning. Vid inställd tävling återbetalas anmälningsavgiften minus 50 kr.

Avlysning:

Vid omständigheter som arrangören ej råder över kan tävlingen avlysas, avlysning meddelas
genom Svemo TA.

Övriga upplysningar: Jörgen Mähler
Ansvar:

Solshesters MCK har genom medlemskap i Svemo alla nödvändiga försäkringar som ger
personförsäkringsskydd för alla inblandade förare, funktionärer och publik, försäkringen omfattar
dock inte sakförsäkringar.

Toalett-dusch mm:

Toaletter och dusch finns i anslutning till depån.

Servering / Mat:

Matservering finns i anslutning till depån, kiosker som serverar korv, hamburgare, godis, kaffe
m.m. finns i anslutning till depån och vid SP 3 ” OBOS”.

Logi:

Vetlanda Stadshotell
Centralhotellet
Kvarndammens vandrarhem

Välkomna!

