Inbjudan och tilläggs regler för Finspångs MS öppna nationella endurotävling,

Sandracet 29 september 2019 rev 1
Denna tävling hålls i full överensstämmelse med SVEMOs nationella tävlingsreglemente och
gällande specialreglemente för enduro, samt dessa tilläggsregler har granskats och godkänts av
SVEMO.

Arrangör
Finspångs Motorsällskap
Tävlingsdatum
Söndagen den 29 september 2019
Tävlingens art
Endurotävling typ 1.
Tävlingen är öppen för deltagare på såväl registrerade som ej registrerade motorcyklar
tillhörande maskinklass E1, E2 och E3 Ej mc-körkortskrav.
Banan består av 3 olika delsträckor per varv. Tävlingen körs i 3 varv för motion och dam
och 4 varv för bredd. Antalet varv kan ändras före tävlingen och meddelas vid
förarmötet.
Varje fullgjort varv omfattande 3 sträckor räknas i resultatet
Start sker kl 11.00 med bredd på sträcka 1, Första halvan av motion på sträcka 2 och
andra halvan av motion samt dam på sträcka 3. Start sker en och en med 10 sekunders
mellanrum. Start sker med lampa.

Föraren ska köra sträckorna i tur och ordning och lägger i övrigt själv upp loppets
disposition

Plats

Eliantorpsbanan vi väg 215 öster om Finspång.

Org,kommite

Olle Hollertz, Morgan Jonsson, Lars Johansson, Nicklas Lundbom

Tävlingsledare
Olle Hollertz Mårbergavägen 2 61731 Skärblacka 07254 59005
Bitr,tävlingsledare
Lars Johansson 0725488773
Banchef
Daniel Johansson, Magnus Melander, Christian Abrahamsson, Rolf Nyman
Säkerhetschef
Nicklas Lundbom 070-2083085
Miljöansvarig
Morgan Jonsson 070 3333021
Tidtagning Chef
NTS-Timing.se
Svemo-domare
Jan-Olof Korell

Anmälan
Anmälan ska var Finspångs MS tillhanda senast 2019-09-26 kl. 23.59
görs via Svemo TA. Maximalt antal startande är 350 förare.

Anmälan

Startbekräftelse
Startlista/startbekräftelse kommer att finnas på Svemo TA
Startavgift
300kr/Förare oavsett klass. Betalas via Svemo TA
Efteranmälan 300kr tas ut efter 2019-08-27 kl. 00.00
Tidtagning
Tävlingen körs med AMB transponder-tidtagning.
Tidtagningen startas och stoppas då föraren passerar respektive sträckas start/mållinjen

Målgång: Ingen ny start tillåts på någon sträcka, exakt då 3 timmar gått från första start.
Förfarandet innebär att det kan skilja ca 4 minuter totaltid för hela tävlingen för den som
inte hunnit alla sträckor efter 3 timmar men …
Om en förare bryter tävlingen eller kommer i mål efter att maxtiden gått ut, då räknas
föregående helt varv som måltid och slutresultat.
Klasser
Bredd.. Startnummer 1-100.
Motion.under 30 år Startnummer 201-300
Motion 30- 45 år startnummer 301-400
Motion över 45 år startnummer 401-500
Dam .. Startnummer 501-600
Starttid/startordning
Start 11.00
Respittid.
Respittid på 25 minuter gäller
Anmälan
Anmälan för start 09.00 – 10.00
Besiktning
Besiktning sker av 30 % av motorcyklarna efter anmälan
Förarsamanträdde
Vid speakertornet kl 10.30
Säkerhet
Sjuksköterska och rödakors personal samt efteråkare.
Depå/service
Miljömatta enligt SR-enduro 5.6.3 måste användas vid all tankning.
Resultatlista
Anslås snarats efter protesttidens utgång, vid speakertornet.
Prisutdelning

Prisutdelning sker efter protesttidens utgång och beräknas till max 45 minuter
efter avslutad tävling

Priser
Till dom 5 bästa i varje klass.
Ansvar

Allt deltagande ske på egen risk. Svemo, Finspångs Motorsällskap
dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för
under tävlingen inträffade olyckor.

Återbud
Återbud via Svemo TA. Återbetalning av startavgiften sker via Svemo Ta med 100 kr avdrag per
förare om återbud görs senast före anmälningstidens utgång
Upplysning.

Olle Hollertz 072 5459005/ Lars Johansson 0725488773
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