TILLÄGGSREGLER SVENSKT MÄSTERSKAP MOTOCROSS SOLO 2019
Svemo Tillståndsnr.
Arrangör
Datum
Tävlingsplats

64-7
Tibro Motorklubb
14 september
Tibro motorstadion, längs väg 49, 3km öster om Tibro.
GPS koordinater: Lat: 58.44793 Long: 14.20024

Klasser

SM MX1, SM MX2, SM MX-Women & USM U17

Anmälan

Anmälan och betalning av anmälningsavgift till tävlingen sker via
www.ta.svemo.se, senast den 4 september för MX1, MX2 & USM U17
och för MX-Women är det senast 9 september.
Ingen efteranmälningsavgift, sista dag för anmälan syftar till att
arrangören skall hinna göra alla förberedelser beroende på antal
anmälda till tävling och bankett.

Anmälningsavgift

SM MX1/MX2/MX-Women anmälningsavgift 800 kr
USM U17 anmälningsavgift 600 kr

Återbud

Anmäld förare som ej kan delta på tävlingen ska avanmäla sig i
Svemo TA, annars kan straffavgift uttas på 300 kr.
När avanmälan sker återbetalas anmälningsavgiften
(-100kr i adm.avg.) från TA.

Registrering på plats Sker i Race Office, enligt bifogad tidsplan.
Maskinunderhåll/
Hederspriser

Enligt reglemente för MXSM och USM.

Kontaktperson
/Information:

Marcus Sjöberg

Tävlingsledare:
Bitr.Tävlingsledare:

Per Cagner
Jenny Cagner

IDSvemoTA: 9937
IDSvemoTA: 62583

Permanent
Bitr.Tävlingsledare

Patrik Håkansson

patrik.hakansson@svemo.se 070-878 39 01

Jury Ordförande:
Jury Ledamot
Jury Ledamot

Håkan Olsson
h.olsson@svemo.se
Representant östra distriktet
??

Start/underlag:

Motfallande grind, grus

Sjukvård:

Minimum sjukvårdsutrustning, bilaga A till SR Motocross gäller.
Sjukvårdsansvarig för tävlingen: Rikard Gustafsson 0705491044

marcuslakemountain@hotmail.com 070-382 39 03

070-566 75 47

Depå/boka utrymme: Vid anmälan i Svemo TA, ska föraren under fliken ”Tillbehör” ange
önskad depåyta (”6x10m” alt. ”8x8m”). Önskas yta större än 64m2,
ange först ”6x10m” eller ”8x8m” därefter den depåyta utöver 64m2 som
önskas. (20 kr/m2.) Denna extra yta betalas i samband med anmälan.
Förare av ekipaget som
placeras innanför
respektive tilldelad
depåyta är skyldiga att
upprätthålla rätt avstånd
till sina grannar med
tanke på brandrisk. Se
nedan skiss.

Miljö/Depåregler:

Miljömatta ska användas under mc och endast miljövänliga tvättmedel
får användas på tvätt platsen.
Avfall skall lämnas till rätt plats, dvs till aktuell miljöstation.
Depåtystnad 22.00 - 06.00.
Depåmopeder, lekfordon i depån är förbjudna.

El:

Beställning av el, 400 kr (220 V) alt 600 kr (380 V) samt extra
entrébiljett 100 kr/st (max 5st per förare) sker i samband med
anmälan och betalas samtidigt med anmälningsavgiften.
Varje förare som vill ha el ska betala oavsett teamansluten eller ej.
Påkoppling av obetald el bestraffas med 3000kr.
Egen jordfelsbrytare är obligatorisk och skall uppvisas i samband med
anmälan, och monteras i/mot central dvs ej vid anslutningen till
förarens fordon/enhet. Jordfelsbrytaren skall vara av modell med
stickpropp och sladdanslutning (sladdlängd minimum 1m) mot
elcentral så att brytaren ej tar upp mer än ett uttag i centralen. Se bild
nedan på tillåten jordfelsbrytare samt ej tillåten.

Tillåten

Ej tillåten

Övrigt

Aktuell SM-tabell inför finaldeltävlingen, avgör turordningen för val av
plats på startgrind till båda finalerna i respektive klass.
Prisutdelning för dagens tävling genomförs direkt efter sista heatet i
respektive klass!
Del av prisutdelning för SM 2019 total samt Årets Rookie genomförs
direkt efter den sista prisutdelningen för dagens tävling.
Närvarokontroll kommer att genomföras på förarmötet.
Egen transponder ska medtagas till tävlingen.
Resultat anslås på anslagstavla på anläggningen.
Arrangören avgör om maskinunderhåll utbetalas på plats, via
kontoöverföring vilket meddelas på tävlingsplatsen.
Ej uthämtat pris/maskinunderhåll tillfaller arrangören.
Se tidsplan för information om maskinbesiktning/ljudmätning,
förarmöte, heatindelning m.m.

Tillägg för SM-Final: Vid sista deltävlingen, tillåts nedanstående förare anmäla sig:
SM MX1 & MX2:
De 38 främsta i aktuell SM-tabell i respektive klass efter de 6 första deltävlingarna.
2 platser är öppna för tillsättning av Motocrossektionen.
Placering 39-43 i SM-tabellen efter 6 deltävling är reserver enligt turordning. Förare med
placering 39 och högre i tabellen kan anmäla sig och lyfts in i om kvoten av de 38 förarna ej
fylls. Wildcard kan ej användas vid sista deltävlingen. (Max antal 40st + 4st reserver)
SM MX Women
De 24 främsta i aktuell SM-tabell efter de 6 första deltävlingarna.
2 platser är öppna för tillsättning av Motocrossektionen.
Placering 25-29 i SM- tabellen efter 6 deltävlingar är reserver enligt turordning. Förare med
placering 27 och högre i tabellen kan anmäla sig och lyfts in i om kvoten av de 24 förarna ej
fylls. (Max antal 26st + 4st reserver)
SM 125cc (U17)
De 28 främsta i aktuell USM-tabell efter de 6 första deltävlingarna.
2 platser är öppna för tillsättning av Motocrossektionen.
Placering 29-33 i USM-tabellen efter 6 deltävlingar är reserver enligt turordning. (Max antal
30st + 4st reserver)
Efter sista anmälningsdagen görs en avstämning av Motocrossektionen över antalet
anmälda förare i respektive klass. Uppnås inte (max antal startande + reserver enligt regler)
kommer fler förare i aktuell SM/USM-tabell, utöver dem som beskrivs ovan ges möjlighet
att anmäla sig enligt turordning. Motocrossektionen beslutar vilka förare som får delta.
Denna internationella tävling arrangeras enligt Svemos Nationella Tävlingsreglemente (NT),
Specialreglementet i Motocross, dessa tilläggsregler och styrdokument från Svemo
Motocrossektion. Dessa tilläggsregler har godkänts av jury ordföranden direkt i Svemo TA.

MXSM-bankett 14 september kl1900
på MILLNERS, Mariestadsvägen 26, 543 30 TIBRO www.millners.nu/millners
Depåvakt:
Vakt kommer att patrullera Tibro motorstadion medan ni är på banketten.
Busstransport och parkering:
Busstransport tur & retur. Ingen kostnad men begränsat, anmäl i Race Office om ni
vill åka med. Tider för busstransporten meddelas på plats. Det finns parkering i nära
anslutning till lokalen.
Program:
Prisutdelning, intervjuer och tacktal genomförs varvat under middagen.
Middagen består av förrätt, huvudrätt, kaffe med kaka samt alkoholfri dryck.
Efter middagen blir det dans till DJ och tillgång till bar.
Anmälan:
Alla SM-förare har möjlighet att anmäla sig och sina respektive till middagen vilket
görs på SvemoTA som produkt/tillbehör.
Priset är 300 sek/person. Obs! Det är begränsat till totalt 300 middagsgäster.
Ölbiljetter – valfri öl i baren – kan förköpas för 55 kr/st, på plats kostar de 65 kr/st.
Vinbiljetter – husets vin – rött eller vitt – kan förköpas för 75 kr/st, på plats kostar de
85 kr/st.
Öl/vin-biljetter betalas via Svemo TA som produkt/tillbehör.
Blir det fullt så är det datum när pengarna kom in på bankgirot som styr.
Ni som kommer att bli inbjudna av sektionen som medaljör skall även ni betala.
Betalningen justeras i efterhand. Sektionen kommer att reservera 3 platser till varje medaljör.
OBS! Team anmäler sig till tmkcross@hotmail.com Märk mail med ämne ”SM-bankett” samt
var noggranna med att ange för och efternamn på de som anmälan avser. Betalning av
bankettbiljetter görs direkt till arrangören på plusgiro 173364-1.
OBS! Centrala ledare, arrangörsklubbar, förbundssponsorer och samarbetspartners kontaktar
sektionen för att anmäla sig till banketten. Sektionen anmäler och betalar därefter direkt till
arrangören.
Bordsbokning för att sitta ihop och anmälan om specialkost mailas till:
tmkcross@hotmail.com (Obs! Märk ditt mail med ämne: ”SM-bankett”)
Sista anmälningsdag för banketten är 4 september för MX1, MX2 & USM U17 och
för MX-Women är det senast 9 september.

Varmt välkomna till årets MXSM-bankett!

TIBRO MK

