INBJUDAN & TILLÄGGSREGLER
MC Sport By Night 2019
MC Sport inbjuder tillsammans med Botkyrka MK, Haninge MK och
Nynäshamns MCK till miniserien ”MC Sport By Night 2019”.
Serien består av tre deltävlingar en på vardera klubbens hemmabana.
Datum: Haninge MK 23 jan, Botkyrka MK 30 jan och avslutning i Nynäshamn MCK
13 feb.
Organisationskommitté och funktionsansvariga:
Tävlingsledare
Respektive klubb
Tidtagning
Respektive klubb
Säkerhetschef
Respektive klubb
Sjukvård
Respektive klubb
Bana
Respektive klubb
Miljö
Respektive klubb
Tävlingens typ: Enduro varvlopp typ 2, körs endast i mörker.
Tävlingen genomförs enl SVEMOs regler för enklare tävling.
Samtliga deltävlingar kan köras med oregistrerad mc.
Licens: Förare skall inneha minst Baslicens för enduro giltig för 2019. Engångslicens
enduro kan lösas i Svemo TA och kan inte lösas på plats.
Förare som ej kan uppvisa giltig endurolicens eller kvitto på betald licensavgift får inte
delta.
Anmälan och betalning: Anmälan och betalning görs på Svemo TA.
Efteranmälan: Kan också göras på plats tävlingsdagen en timme innan start mot en extra
avgift på 50 kr.
Startnummer som valts/tilldelats vid första anmälningstillfället behålls hela serien.

Registrering: Sker vid anmälan tävlingsdagen från kl. 17.30 OBS! licens skall uppvisas.
Tävlingsklasser:
Klass 1
Bredd
Klass 2
Junior (max 23 år)
Klass 3
Motion
Klass 4
Ungdom E0 och E1
Startavgift klass 1, 2, 3: 300 kr
Startavgift klass 4: 100 kr
Tävlingstid: Klass1, 2 och 3: 1,5 timme. Klass 4: 50 min
För varje tävling fastställs antal varv per klass som skall köras. Resultatlistan görs efter
snabbaste tid på det antal varv som körts. Dvs. den snabbaste föraren i respektive klass som
kört samtliga varv erhåller placeringen 1. Sedan följer förarna i tidsordning till dess samtliga
förare som kört fullt antal varv har räknats in i resultatlistan. Därefter placeras den förare
som kört snabbast på tävlingsvarven minus ett varv, minus två varv osv.

För att räknas in i resultatlistan som fullföljande skall minst ett tävlingsvarv ha fullföljts.
Respittid: När första förare går i mål markeras målgång med en målflagga, efter detta får
nytt varv ej påbörjas.
För att förarens sista varv skall räknas in i tävlingen, skall målgång ske senast 30 minuter
efter målflagg + tidsskillnaden fram till första start. (Exempel, första start sker 19:00 och
du startar 19:12. Segraren går i mål 20:30, din respittid, för att sista varvet skall räknas, går
då ut 20:30+ 0:30 + 0:12 = 21:12
Återbud: Hela anmälningsavgiften återbetalas vid återbud fram till tävlingsdagen.
Tävlingsplats och tillfartsvägar:
Se respektive klubbs hemsida.
Dubbdäck
Pga rådande väderlek kan arrangör och tävlingsledare komma att införa förbud mot
dubbade däck. Beslut om dubbdäck meddelas senast tre dagar före tävling på respektive
klubbs hemsida.
Övrig utrustning
Hjälm skall vara försedd med reflexband, enl Enduro SR 2.5
Ljudprov/besiktning: Stickprov kommer att genomföras enl enduroreglementet.
Inställd tävling: Inställd tävling meddelas på respektive klubbs hemsida senast två dagar
innan tävlingen.
Förarsammanträde: Förarsammanträde 15 min före första start
Starttider: Start sker kl. 19.00, först startar klass 1, därefter klass 2, klass 3 och
klass 4. Individuell start med ca 20 sekunders mellanrum, fri seedning!
Tidtagning: MC Sport By Night genomförs med transponder-tidtagning. Tävlande skall
själva tillhanda håll transponder. Transponder finns att hyra på plats.
Poängsystem: Segraren får 100, tvåan.97,trean 95, fyran 93, femman 91 poäng, därefter
sjunker poängen med en poäng/ placering.
Prisbedömning slutresultat: I slutresultatet för MC Sport By Night räknas alla
deltävlingar, detta gäller samtliga klasser.
Priser slutresultat
Hederspriser och pokaler till de tre första i samtliga klasser plus utlottade priser. Prisutdelning sker i
samband med sista deltävlingen.

Upplysningar:
erik_elfstrom@telia.com
Organisationskommittén önskar alla välkomna

