Inbjudan och tilläggsregler för 24 timmars/gripendygnet, nationell endurotävling för
klubb/mixade lag och dakar. 2019-08-03 till 2019-08-04
Denna tävling arrangeras helt enligt SVEMO regler och dessa TR har godkänts av SVEMO:s Supervisor. Tillståndsnummer: 70-91
Arrangör:

FMCK Strängnäs Box 88, 64522 Strängnäs
Hemsida: http://idrottonline.se/FMCKStrangnas-MotorcykelochSnoskoter/

ORG.kommitè:

Roger Glennhammar & Morgan Filipsson

SVEMO Supervisor:

Anders Flodberg

Tävlingsledare:

Jan-Olov Korell

Säkerhetschef:

Sverker Magnusson

Miljöansvarig:

Roger Glennhammar

Tävlingsdag:

2019-08-03 – 2019-08-04

Start och mål:

Endurospåret Lagnö 5 km utanför Strängnäs. Pilat från E55.

Tävlingens art:

Endurotävling i form ett 24 timmars varvlopp där vinnande är de som kört
flest varv under 24 timmar. Tävlingen är öppen för deltagare på såväl
registrerade som oregistrerade motorcyklar tillhörande maskinklasserna
E1, E2 och E3. Ej körkortskrav.

Körtid:
Lagsammansättn:

Körtiden är ca 25-30 min/varv
Tävlingen har 3 klasser med mixade lag, senior, junior, dakar med max
8 st i varje lag med undantag för dakar där det endast får innehålla en förare.
Rena klubblag är naturligtvis tillåtet. Lagledare är obligatoriskt.

Klassindelning:

Klass 1 Senior: Klubblag/mixlag(deltagare oavsett klubbtillhörighet) med
Junior, Elit eller seniorlicens får deltaga.
Klass 2 Junior: Klubblag/Mixlag med endast juniorlicens får deltaga.
Klass 3 Dakar: Ensam förare med Junior, elit eller seniorlicens får deltaga.

Varv/Omstart:

Ingen begränsning finns när det gäller hur många varv en förare får köra.
Fri omstart utan begränsning gäller. MC inom laget får delas mellan deltagare.

Anmälan:

Anmälan sker via SVEMO TA.

Internationel FIMkod

EMN: 30/375

Sista anmälningsdag:2019-07-25
Anmälningsavgift:

Klass 1 och 2: 3000kr/lag

Dakar: 1000Kr/förare

Max antal lag:

100 st lag och först till kvarn gäller. 30 st dakar.

Bana:

Banlängd ca 17 km pilad och delvis bandad enduroslinga med passerkontroller
FMCK Strängnäs fråntar sig allt ansvar gällande ev sabotage mot
pilning/bandning. Banan offentliggörs genom anslag på anslagstavla i
anslutning till varvningen. 2019 08-02 kl 12.00

Anmälan/besiktning: Anmälan och besiktning på plats är öppen fredag 2019-08-02 mellan 17.00
och 20.00. Samt tävlingsdagen mellan 07.00-10.00. Efterbesiktning får ske om förare är anmäld innan tävlingen startat.
Depå:

Varje lag tilldelas en ruta om 5x9 meter att disponera. Dakar 3x5 meter. Allt annat än servicefordon ska placeras på tilldelad
parkering alt camping som ligger i direkt anslutning till Depån. EL tillhandahålls ej!

Lagledarmöte:

Sker vid varvningen kl 10.30 tävlingsdagen. Genomgång startprocess sker här.

Start:

Sker kl 12.00 med avstängda motorer för samtliga. Startsignal sker med skott.

PM/Startbekr:

Publiceras på hemsidan. http://idrottonline.se/FMCKStrangnas-MotorcykelochSnoskoter/

Utrustning:

Vi påminner om reflexer, enligt SR enduro 2.5. Detta skall finnas på samtliga förares hjälmar då
tävlingen delvis körs i mörker. I övrigt enligt med gällande enduroreglemente.

Service:

Service får endast ske på anvisad plats. Miljömatta är obligatoriskt under samtliga MC i depå.

Resultat:

Lagresultat anslås snarast efter respittidens utgång i anslutning till varvningen på Lagnö

Respittid:

60 min.

Prisutdelning:

Snarast efter protesttidens utgång i anslutning till varvningen på Lagnö.

Priser:

Prispengar till 3 bästa i seniorlag/juniorlag och Dakar. enligt följande:
1:a senior/junior 3000kr

1:a Dakar 3000kr

2:a senior/junior 1500kr

2:a Dakar 2000kr

3:a senior/junior 1000kr

3:a Dakar 1000kr

Pokaler till de 3 bästa lagen i varje klass samt första i Dakarklassen.
Prispeng till bästa klubblag utgår enligt följande: 5000kr
Minnesplakett till samtliga startande.
Protest:

Enligt gällande enduroreglemente.

Tidtagning:

Sker med AMB MX transponder som även fungerar som stafettpinne.
Transponder tillhandahålls ej utan varje lag skall medföra 2 st fulladdade transpondrar, varav
1 tillsammans med hållare/laddare lämnas vid anmälan av lagledaren. Denna transponder fungerar som
reserv och förvaras i tävlingssekretariatet. Varv där någon av de två transpondrarna ej medföljer tävlingsekipaget
runt banan registreras ej! Förare som bryter ute på banan anmäler detta i närmsta radiokontroll och så snart lagledaren
fått beskedet kvitterar ut reservtranspondern från tävlingssekretariatet och sätter ny förare att påbörja samma varv som
bruten förare. Bruten förares transponder lämnas till tävlingssekretariatet som reserv.

Ansvar:

Allt deltagande sker på egen risk.

Avlysning:

Om inte fler än 40 lag är anmälda vid anmälningstidens utgång eller annat inträffar som

ligger utanför arrangörens kontroll inställes tävlingen. Besked härom meddelas anmälda lag snarast
efter beslut på FMCK Strängnäs Facebook sida:
https://www.facebook.com/search/top/?q=fmck%20str%C3%A4ngn%C3%A4s&epa=SEARCH_BOX

Återbud upplysningar: Återbud t.o.m 25/7 sker via SVEMO TA, därefter via mail till roger.glennhammar@juniorliving.se eller ring 0733437350
Upplysningar och frågor kring tävlingen utöver detta TR besvaras också på detta nr 0733437350 Roger Glennhammar.
Servering:

Serveringstält med mat, mackor, dryck mm kommer att hållas öppet under hela tävlingsdygnet.

Välkomna!

