INBJUDAN/TILLÄGGSREGLER DELTÄVLING 4 & 5
KNOBBY SWEDISH ENDURO CHAMPIONSHIP 2020
Denna tävling arrangeras i full överensstämmelse med Svemo Nationella
Tävlingsreglemente, gällande Specialreglemente Enduro, gemensamma regler EnduroSM samt dessa tilläggsregler som granskats och godkänts av för tävlingen av Svemo
utsedd Supervisor.
Arrangör

Norrahammars MK, Box 15, 652 21 Norrahammar

Tävlingsdatum

2020-09-26 – 2020-09-27

Tillståndsnummer 70-5
Tävlingsplats

Start och mål vid Norrahammars MK´s motorområde. Pilat från E4,
avfart Torsvik och närmaste anslutningsvägar.
GPS koordinater:

WGS84, N 57° 42' 4.17", E 14° 8' 11.36"
WGS84 decimal, 57.70116, 14.13649
RT90, 6398593.739, 1400508.703

Tävlingens status Internationell
Tävlingens art

Enduro typ 1 internationell.
Öppen för tävlande på registrerade motorcyklar. Mc-körkortskrav.

Org.kommitté

Danne Malmqvist, Tobias Sturesson, Jan Largén

Tävlingsledare

Rolf Truls Karlsson, 070-5352204, truls48@hotmail.se

Bitr.tävlingsledare Göran Nilsson
Supervisor

Kenneth Rundberg k.r@sverige.nu

Jury

Kenneth Rundberg, Joakim Ljunggren, Conny Paulsson, Mats Rydell

Säkerhetschef

Magnus Wikström 0702-122452

Miljöansvarig

Dick Hermansson 070-953 3671

Banchef

Tobias Sturesson 076-1056500

Presschef

Danne Malmqvist 0705-630114, enduro@norrahammarsmk.se

Anmälan

Anmälan till tävlingen sker via Svemo TA senast 2020-09-16
Anmälan på tävlingsplatsen sker vid start och målplatsen.
Anpassningar av proceduren vid anmälan kommer att göras med
anledning Covid19-pandemin. Ta med körkort och transponder för
kontroll.

Tävlingsbanan

Ett varv består av 4st specialprov samt transporter av enklare slag på
allmän väg, en transport kommer gå i terräng.
Banlängd per varv ca 60 km. Två tidkontroller per varv. En centralt
placerad serviceplats. Arrangören förbehåller sig rätten att göra
förändringar i banlängd/körtid och antalet specialprov. Exakta
längder/körtid/antal SP i PM som distribueras vid anmälan på
tävlingsplatsen samt anslag på anslagstavla.

Banans
2020-09-25 kl. 09:00 på den officiella anslagstavlan vid start och
offentliggörande målplatsen samt på www.endurosm.se
Medelhastighet

Ej överstigande 50km/tim.

Klassindelning

Enligt SR Enduro, SR E bilaga B och D:
Klass

Maskinklass

SM1

E1

SM2

E2

SM3

E3

JSM1

E1

JSM2

E2 eller E3

DAM SM

E1, E2 eller E3

VRM1

E1, E2 eller E3

VRM2

E1, E2 eller E3

Bredd

Valfri maskinklass

Licens

För SM och VRM klasserna gäller giltig årslicens enduro klass Junior,
Senior eller Elit, beroende på vald tävlingsklass. Det är ej möjligt att
tävla på tillfällig licens i ovanstående klasser men möjligt vid
deltagande i Breddklassen. Licens löses via Svemo TA.

Körtid

Klass SM1, SM2, SM3, JSM1 och JSM2 kör 3 varv per dag.
Klass DAM SM, VRM1 och VRM kör 2 varv + 2SP per dag.
Bredd kör 2 varv per dag.

Startordning

Enligt SR Enduro bilaga B, D och Bredd.

Starttid

Första start kl. 09:00 båda dagarna

Startmellanrum

3 startande per minut.

Respittid

30 minuter.

Service/
Depå

Service enbart tillåten inom depåområdet vid start och målplatsen. Vid
all service och uppställning av mc inom depåområdet gäller
användning av miljömatta enligt SR Enduro 5.6.3. Använd inom
depåområdet uppställd miljöstation och soptunnor för det de är
avsedda. Glöm inte brandsläckare enligt SR.E 5.6.7.
Depåområdet öppnar torsdagen den 24/9 kl. 17:00 och kommer att
vara öppen till 22:00 för ankomst, mellan 22:00 – 07:00 råder tyst
depå. Fredag 25/9 har vi öppet för ankomst 08:00 – 22:00. Lördag &
söndag är det öppet från 06.00. Inga platser kan reserveras, och vill
man stå bredvid varandra anländer man samtidigt!

Tvätt MC

Möjlighet för tvätt av MC kommer finnas hos Huskvarna MK för 50kr.

Utrustning

Enligt SR Enduro. AMB / Mylaps MX Transponder används vid
tidtagning. Förare håller med egen transponder. Det är förarens
ansvar att se till att transpondern är rätt monterad och att den
är funktionsduglig under hela tävlingen.
För samtliga klasser, även Bredd, gäller s.k FIM däck enligt SR.E 3.2.
Mästerskapslogga
Mästerskapsloggan skall finnas på motorcykelns 3 nummerplåtar.
Storleken skall vara Bredd 5cm. För den som vill inkludera den i tryck
av dekalkit finns den för nedladdning på hemsidan. Om man inte har
den i dekalkitet kommer lös dekal sättas på nummerplåtarna i
samband med besiktning. (Gäller ej Breddklass)

Startavgift

Breddklass 800:-. Övriga klasser 1200:-. Efteranmälningsavgift Bredd
200:-. Övriga klasser 500:-. Samtliga avgifter betalas i samband med
anmälan via Svemo TA. Anmälan till tävlingen räknas ej som godkänd
förrän startavgiften är betald.

Startbekräftelse

Startlista kommer att finnas på www.endurosm.se.

Besiktning

Besiktningen kommer anpassas med anledning av Covid19.
Plomerbering och instruktioner delas ut vid anmälan.
Öppettider: Fredag 17:00 – 20:00. Lördag 07:00 – 09:00
Söndag 07:00 – 09:00

Parc Fermé

Kommer inte användas

Resultat

Resultatlista anslås snarast efter respittidens utgång på den officiella
anslagstavlan i start och målområdet. Under dagen kommer löpande
preliminära resultat finnas tillgängliga på internet (www.endurosm.se)
och på skärmar vid tävlingssekretariatet.

Priser

Priser utdelas till placering 1, 2 och 3 i varje klass varje tävlingsdag.

Prisutdelning

Gemensam prisutdelning för samtliga klasser sker så snart ”topp 3
kan fastställas” på startrampen i start och målområdet. Viss
anpassning av genomförandet med anledning av Covid19.

Återbud

Återbud till tävlingen sker via Svemo TA. Startavgiften minus 100:återbetalas om återbud lämnas innan tävlingen startar. Vid ej lämnat
återbud sker ingen återbetalning.

Avlysning

Om färre än 50 st anmält sig till tävlingen när anmälningstiden gått ut
eller om händelser inträffar som står utanför arrangörens kontroll kan
tävlingen ställas in. Om detta skulle inträffa återbetalas inbetald
startavgift minus administrationsavgift 100:-. Beslut kring detta
meddelas de tävlande via Svemo TA .

Information

Hemsidan www.endurosm.se..
Info lämnas också på tfn av Danne Malmqvist 0705-630114 eller
Rolf Truls Karlsson 070-5352204 alt. truls48@hotmail.se

Sjukvård

Sjukvårdsteam med fyrhjuling kommer finnas vid varje SP

Dusch/Omkl.

2st Dusch i NMK´s klubbstuga, och 4st vid HMK´s crossbana. Covid
restriktioner kommer finnas.

Försäljning

Försäljningsställen kommer ej att finnas tillgängliga vid depåområdet
med tanke på pågående Covid19 pandemi.

Covid19

Vår tävling kommer att påverkas i mångt och mycket av den pågående
pandemin vilket avspeglas i tilläggsreglerna. Normala invanda rutiner
för Enduro SM kommer förändras och anpassas till de råd och
anvisningar som förbund och myndigheter anger så att vi i största
möjligaste mån minimerar riskerna för ytterligare spridning av viruset.
Tävlingen kommer att vara ”publikfri” då myndigheterna ej tillåter
folksamlingar med mer än 50 personer.
Depåområdet är enligt vår bedömning vårt stora riskområde. Vi har,
med godkännande från Endurosektionen, beslutat att enbart tillåta
max 2 mekaniker/medhjälpare per deltagare med tillträdesrätt till
depåområdet. Detta för att minska på antalet personer i depån. Vi
kommer att distribuera depåpass till de tävlande vid ankomst.
Personer utan depåpass kommer att avvisas från området.
Viktigast av allt!
Vid minsta tecken på symptom/sjukdom - stanna hemma
Personer i riskgrupperna, undvik detta arrangemang
Håll avstånd
Handhygien

Välkomna till Norrahammar!

