Tilläggsregler till USM, Svemo Cup och Race Magazine cup 125
14-15 aug 2020
Arrangör

BMK Uddevalla

Tävlingsdatum

Fredag 14 och lördag 15 augusti 2020

Tävlingens art

Internationell Motocross

Tävlingstillstånd

Svemo Tillstånds nr: 64-221

Tävlingsklass

USM 85 U, MX2U19, Svemo cup 85U Rookie 11-15 år, 85U girls och Race Magazine cup
125 13-16 år med ungdomslicens.

Tävlingsplats

Glimminge Motorstadion

Anmälningsavgift

400 kr
Om tävlingen ställs in pga. ändring kring rådande situation eller ev. oförutsedda ändringar
från Regering, FHM, förbudet eller annan myndighet så återbetalas halva
anmälningsavgiften till respektive förare.

Anmälan

Görs via Svemo TA fr.o.m. den 14 juli Se länk via svemo.se & mxsm.nu.
Alla förare måste anmäla senast: 2020-08-04 därefter är det efteranmälningsavgift 1000
Kr extra.

Återbud

Görs på Svemo TA, snarast möjligt dock senast 2020-08-04 för att få hela
anmälningsavgiften åter.
Vid senare återbud måste sjukintyg uppvisas för återbetalning.

Startlista/
Startnummer

Måndagen den 10 augusti, presenteras en startlista innehållande samtliga förare.
Startlistan publiceras på www.svemo.se och www.mxsm.nu

Depå

Öppnar torsdag 13/8 kl. 16:00, i rådande tider kan vi tyvärr inte ta emot förare tidigare

El

El, 150 kr/dygn, endast 220v, betalas på plats vid ankomst.

Startbekräftelse

Startlista kommer finnas på Svemo TA och publiceras på vår hemsida
www.bmkuddevalla.se samt mxsm.nu

Resultat

Uppdateras efter varje heat på mxsm.nu Målgångsregel enl. SR 6.12.2

Anmälan

Sker i Race Office ,torsdagen den 13/8, kl. 16.00-21.00 fredag 14/8 07.00-07.30 & 18.0020.00. lördag 07.00-07.30
Vänligen följ avstånds bestämmelser och markeringar för ev. kö

Besiktning

Besiktning genomförs på plats samma tider som anmälan.
1 person lämnar sin maskin och utrustning på anvisad plats, avhämtar efter utförd
besiktning sin maskin och utrustning på annan anvisad plats,
Utrustning = Hjälm, rygg/bröstskydd samt transponder

Förarsammanträde

Meddelas på plats vid anmälan

Starttider

Detaljerad tidsplan meddelas på vår hemsida www.bmkuddevalla.se 5 dagar innan
tävlingen. Beräknad start för första träning är 08.00

Miljö/Depå

Miljömatta, enligt SR Motocross måste användas under MC och inget tvättmedel får
användas på tvättplatsen. All körning i depå förbjuden, även depåfordon.
Tystnad i depån kl. 22:00 (även elverk)

Transponder

AMB/MyLaps-MX transponder kommer användas för tidtagning.
Föraren skall medföra egen transponder och ansvarar själv för att den är laddad/fungerar.

Startunderlag:

Grus med mot fallande grind

Tävlingsledare

Gunnar Johansson

Bit. Tävlingsledare:

Tobias Revelj

Säkerhetschef:

Rikard Andreasson

Supervisor:

Krister Carlsson

Sjukvårdteam:

Heartbeat

Ansvarig sjukvård:

Ida Revelj

Miljöombud:

Bernt Johansson

Prisutdelning

Efter målgång i finalheatet i anslutning till målområdet.

Priser

Enligt reglemente för SM Motocross

Upplysningar

Tobias Revelj 0706648766

Dusch

Dusch eller omklädningsrum finns på tävlingsområdet.
Vi rekommenderar förare/mekaniker att i första hand använda egen toalett
i era husbilar/husvagnar.

Övrigt

BMK Uddevalla följer vårt förbund Svemo 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.
Vid anmälan delas det ut armband som ska bäras för att få tillträde till
området/bandepå och watingzone.
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 glädjas 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.

Denna tävling arrangeras enligt Svemos Nationella Tävlingsreglemente (NT), reglementet för Motocross dessa
tilläggsregler och styrdokument från Svemo Motocrossektion samt från förbundet.
Dessa tilläggsregler har godkänts av Supervisor

genom Svemo TA.

