PM
GEC 5 Gotland Enduro Championship 2019
TÄVLINGSDATUM: 2019-10-05
Tävlingsplats:
GPS Kordinater:

Follingbo Folkracebana, Visby
WGS84 DMS (LAT, LONG) N 57° 36' 34.71", E 18° 20' 42.76"

Tävlingsledare Heat 1: Staffan Silén, 070-43 84 960
Tillståndsnummer: Se Svemo TA

Anmälan öppnar
Besiktning öppnar
Förarmöte
Start
Tilldelad körtid:
Aktiv körtid ca:

Tävlingsledare Heat 2: Staffan Silén, 070-43 84 960
Tävlingens Typ: Typ 1, MIX

Tidsschema KOM I TID!
Heat 1: UE0, UE1, Dam, M40-, M60-, MIL, El
08:00
08:00
09:00
09:15

Heat 2: S, J, M-39
10:00
10:00
11:45
12:00

2:00 tim.
1:25 tim.

2:00 tim.
1:40 tim.

Justering av tidsschema kan förekomma
Tävlingsförfarande Typ 1 MIX: Föraren skall inom tilldelad körtid genomföra ett visst antal varv. Start sker med
förare indelade i startgrupper med visst mellanrum och förarens tilldelade körtid räknas från dennes
individuella start. Föraren passerar depå/service mellan varje varv. Hur servicetiden disponeras avgör föraren
själv och nytt varv kan påbörjas när denne vill. Endast varv avslutade inom den tilldelade tiden räknas. Flera
varv än utsatt antal får ej köras.
Antal varv som ska köras: Antal varv som skall köras, förare/startgrupp/klass meddelas på förarmötet. Förare
ansvarar själv för att räkna och hålla reda på hur många varv denne kört.
Liveresultat: På följande länk kan man följa resultat och antal varv man kört, fungerar även på mobil eller
läsplatta. Gå till http://live.emx-timing.se/live.html eller https://live2.emx-timing.se, välj sedan Arrangör:
FMCK Gotland, välj sedan Tävling, välj sedan Heat beroende på vilket heat du vill se, i inställningar kan du välja
klass eller totalt för aktuellt heat, markera förare etc.
Detta PM refererar till seriens Tilläggsregler som anslagits på Svemo TA tillgängligt vid anmälan.
-

-

Anmälan på plats sker i Sekretariatet.
Besiktning sker utan dröjsmål omgående efter anmälan på plats. Vid besiktning kontrolleras följande:
- Startnummer och bakgrundsfärg, - Funktionskontroll Transponder och MC, - Ljudmätning
Ljudmätning och funktionskontroll på MC och transponder görs på samtliga deltagares MC. Se till att
din MC är varmkörd innan ljudprov samt att transponder sitter monterad på motorcykeln.
Miljömatta/markskydd skall användas vid uppställning av motorcykeln, gäller depå och
tank/serviceområde.
Startlista med startordning (seedning) presenteras innan tävling på www.fmckgotland.se,
Facebooksidorna: FMCK-Gotland och Enduro Gotland samt genom anslag vid
varvningsvagnen/sekretariatet.
Vi kommer inte köra något s.k. mastervarv. Möjlighet finns att gå spåret innan tävling.
Placera din MC vid din erhållna startordning, finns en nummermarkering på marken vid startledet.
Förarmöte hålls vid sekretariatet 15 min före heatets start. Se till att vara förberedd för start, efter
förarmötet beger man sig till startledet för omgående start, är man inte i tid startar man sist.
Start sker en och en med ca: 5-10 sekunders mellanrum.
Då vi har ett tight tidsschema ber vi er alla att se till att ni är på plats i god tid till besiktning,
förarmöte, start osv.
Det kommer finnas en kiosk med diverse gott att stoppa i sig.

Varmt välkomna!
Organisationskommittén GEC, Arbetsgrupperna FMCK Gotland
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