
 

 

Tilläggsregler och tidsschema - Serien division 3 Västra 
 
 

Arrangör:                              FMCK Borås 

Datum:                                  Lördagen 22/8-2020 

Tävlingsplats:                       Borås Motorstadion, Gäddered 

Tillståndsnummer:             64-116 

Anmälan:                              Via Svemo TA senast Tisdag 18/8-2020 kl 23:59 

Anmälningsavgift:               3000kr/lag som ej kör egen hemmatävling, skall vara betald  på 

bankgiro: 5766-6893 senast 18/8-2020  

Anmälan på plats:              09.00 – 09.15 Lagledarna lämnar in laganmälan påskriven av  

           aktuella förare 

Besiktning/ljudmätning:   Besiktning görs av 1/3 del vid ingång till waitingzone före träning 

                        Ljudmätning görs av 1/3 efter avslutad träning eller efter heat 

Förarmöte:                           Hålls för respektive träningsgrupp i waitingzone eller framför  

          startgrindföre startträning 

Underlag startgrind        Grus, Motfallande 

Träning:                                 Inleds med startträning 

Grupp A 
Grupp B 
Grupp  C 

 
Lagledarmöte: 

09.45 
 
 
 
 

11.00 

20 min Inklusive startträning 

20 min Inklusive startträning 

20 min inklusive startträning 

 
Skall om möjligt undvikas, vid säkerhetsfrågor  

tag kontakt med tävlingsledaren 
 
 
 
 
Kval 1 

Kval 2 

Reservheat 1 

 
 
 
 
11.20 

Inlämning av förare till respektive kval samt för 
reservlaget görs till sekretariatet, genom att 
lämna in blankett som finns på hemsidan 
 
15 min + 2 varv 

15 min + 2 varv 

15 min + 2 varv 

 

Lunch: 
 

ca. 12.30 
 

 

A final 1 

B final  
Reservheat 2 

 

13.15 
 

20 min + 2 varv 

20 min + 2 varv 

15 min + 2 varv 

A final 2  20 min + 2 varv 
       Resultatlistor        Hämtas av lagledare i sekretariatet 

 
Tävlingen är slut ca. 15.15 

 
      Supervisor:                       Johnny Ivarsson                       ID 2684 

Tävlingsledare: Thony Ahlgren ID 1073  0730-608360 



 
 
Bitr Tävlingsledare: 
Resultatansvarig: 
Miljöansvarig: 
Sjukvårdsansvarig: 
 

 
Caroline Sternmarker 

       Eija Inkerö 

       Conny Hansson 

       Morgan Friberg 

           
 ID 72066 

 

       

0730-482013 

         

Priser/ersättningar:           Ingen prisersättning 

 
      Övrigt: 

FMCK Borås  följer vårt förbund Svemos riktlinjer och riskanalys 

gällande pågående Corona pandemin. 

Känner du dig sjuk, stanna hemma, finns ingen tävling som är så viktig så man måste 

utsätta andra för smitta 

Ingen publik är tillåten på tävlingen. 

Endast förare, en mekaniker plus en tillåts på området. 

I bandepån är endast en mekaniker tillåten och endast under pågående heat. 

Sopor skall läggas/slängas på anvisad plats. Samtliga fordon/husvagnar som parkeras i 

depån skall ha uppsamlingskärl för spillvatten. 

Då vi just nu är inne i en mycket speciell tid i och med Corona så vädjar vi till allas 

förståelse och respekt för de restriktioner vi inför (dessa kan komma att förändras allt 

eftersom). Vi gläds åt att vi kan genomföra vår tävling och därför är det oerhört viktigt 

att vi följer uppsatta regler och gör det bästa av situationen och tar det extra försiktigt på 

banan för att undvika onödiga olyckor 

 
 Tävlingen arrangeras enligt SVEMO samt Västra serieföreningen och dessa tävlingsregler 

har godkänts av Västra MX och Supervisor/Juryordförande. 


