
 
 
 

TILLÄGGSREGLER SVENSKT MÄSTERSKAP MOTOCROSS SOLO 2020 
 
Svemo Tillståndsnr. 64-242 (Deltävling 2) 
Arrangör  Vissefjärda CK 
Datum  12 september 2020 
 

Tävlingsplats  Rövaredalen, 
Vägbeskrivning och koordinater:  

 Intill väg 28 i Grämnamåla, 10 km söder om Emmaboda. 
GPS koordinater: 56°34'10.2"N 15°35'40.8"E 

 

Klasser  SM MX1, SM MX2, SM MX-Women & USM 125 U17 
 

Anmälan  Anmälan och betalning av anmälningsavgift till tävlingen sker via 
www.ta.svemo.se, senast den 2 september i mån av plats kan arrangören 
i dialog med motocrossektionen ta emot fler anmälningar. 
Förare med SM-poäng från deltävling 1 är garanterad startplats (läs längre 
ner i dessa TR) samt icke rankade förare, anmäler sig i olika klasser! 
 
Efter anmälningsavgiften utgår, kommer tävlingsupplägget, tidsplan och 
startlistor att publiceras på svemo.se och mxsm.nu. Motocrossektionen gör en 
avstämning över antalet anmälda förare i respektive klass och i samråd med 
arrangören sammanställs en startlista. Icke antagna förare får tillbaka 
anmälningsavgiften genom att göra avanmälan i Svemo TA. 
 

Observera! Startbekräftelse meddelas när Motocrossektionen publicerar 
startlistan! 

 

Anmälningsavgift  SM MX1/MX2, Women anmälningsavgift 800 kr. 
USM 125cc anmälningsavgift 600 kr. 
 

Återbud  Anmäld förare som ej kan delta på tävlingen ska avanmäla sig i Svemo TA, 
annars kan straffavgift uttas på 300 kr. När avanmälan sker återbetalas 
anmälningsavgiften (-100kr i adm.avg.) från TA. 

 

Registrering  Information om tid/plats för registrering och när depån öppnar för 
MXSM/USM 125 U17 förare meddelas i samband med att tidsplanen 
offentliggörs efter anmälan stängt. Förare med licens för utländsk federation, 
ska uppvisa sin licens i anmälan/Race Office. Egen transponder ska medtagas 
till tävlingen och uppvisas vid anmälan. 

 

Maskinunderhåll/ Inget maskinunderhåll utbetalas. Hederspriser till de 3 främsta totalt efter 
Hederspriser: dagens tävling i respektive klass samt totalpriser i mästerskapet enligt 

aktuellt SM/USM-reglemente för respektive klass. 
 

Övrigt  Se tidsplan för information om maskinbesiktning/ljudmätning (stickprov) 
vilket sker enligt Svemo Motocrossektions Covid19-dokument och riktlinjer, 
heatindelning m.m. (Prisutdelning genomförs direkt efter sista heat i 
respektive klass!) Resultat anslås på anslagstavla på anläggningen och finns 
på MXSM.NU 

 



 
 
 

Start/underlag:  Betongplatta. 
 
Tävlingsledare: Patrik Håkansson (TA id) 16283 070-878 39 01 
Bitr. Tävlingsledare: Hans-Åke Karlsson (TA id) 3360 070- 
Bitr. Tävlingsledare: Kari Uskali (TA id) 362 070-236 00 27 
 

Jury Ordförande:  Ben Nyman ben.nyman@telia.com 070-216 16 33 
Jury Ledamot: Ronnie Johansson (Reresentant Södra Distriktet) 070-677 81 77 
Jury Ledamot:  Representant BMK Uddevalla 
 

Kontaktpersoner:  Karl Uskali 070-236 00 27, Johan Gustavsson 070-625 06 01 
Information:  kansli@vck.se 
Miljöombud:  Fredrik Johansson 
Sjukvård:  Minimum sjukvårdsutrustning, bilaga A till SR Motocross gäller. 
 Sjukvårdsansvarig för tävlingen: Per Astander  
 
Depå/boka utrymme: Vid anmälan i Svemo TA, ska föraren under fliken ”Tillbehör” ange 

önskad depåyta (”6x10m” alt. ”8x8m”). Önskas yta större än 64m2, ange 
först ”6x10m” eller ”8x8m” därefter den depåyta utöver 64m2 som önskas. 
(20 kr/m2.) Denna extra yta 
betalas i samband med 
anmälan. 
 
Förare av ekipaget som placeras 
innanför respektive tilldelad 
depåyta är skyldiga att 
upprätthålla rätt avstånd till 
sina grannar med tanke på 
brandrisk. Se nedan skiss. 
 

Miljö: Miljömatta ska användas under 
mc och endast miljövänliga 
tvättmedel får användas på 
tvätt platsen. 

 
El: Obs! 

Tidigare version av tilläggsreglera var felaktiga och arrangören 
Vissefjärda CK tillhandahåller inte el till försäljning! 

 
 
Tillägg : Depåtystnad 22.00-06.00. Depåmopeder, lekfordon i depån är förbjudna. 

Inget förarmöte genomförs, istället informeras via ett skriftligt PM vid 
ankomst till banan, övrig info anges i waitingzon. Ej uthämtat pris tillfaller 
arrangören. 

Covid10 - observera! Förare kommer att erhålla maximal 3 band för entré till området. 
Max 1 mekaniker i bandepån (på banområdet) och 1 person till service/mat 
m.m i parkeringsdepån. (Alltså max förare + 2 personer) 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
Genomförande, 
Tävlingsupplägg : Klasser: 
  
125cc (U17) Förare med USM-poäng från deltävling 1 i Uddevalla, som anmäler sig 
Ungdoms-SM 2020  senast den 2 september är garanterade start. (Totalt: 21 förare). 

Motocrossektionen beslutar om övriga förare. 
Maximalt antal förare: 44st (40 + 4 reserver) 

 
SM MX1 Förare med SM-poäng från deltävling 1 i Uddevalla, som anmäler sig senast 

den 2 september är garanterade start. (Totalt: 25 förare). 
Motocrossektionen beslutar om övriga förare. 
Maximalt antal förare: 44st (40 + 4 reserver) 

 
SM MX2 Förare med SM-poäng från deltävling 1 i Uddevalla, som anmäler senast 

den 2 september är garanterade start. (Totalt: 26 förare). 
Motocrossektionen beslutar om övriga förare. 
Maximalt antal förare: 44st (40 + 4 reserver) 
 

SM MX-Women Förare med SM-poäng från deltävling 1 i Uddevalla, som anmäler senast 
den 2 september är garanterade start. (Totalt: 17 förare). 
Motocrossektionen beslutar om övriga förare. 
Maximalt antal förare: 30st (26 + 4 reserver) 

                                                                                                                                                                      
 
 Träning och kvalificering: 

Samtliga klasser kör 20 minuters fri träning. 
Startordning heat 1 efter aktuell USM/SM ställning, förare utan SM poäng 
enligt lottning. Heat 2 startar efter placering i Heat 1. (Där segraren från heat 
1 väljer först osv.) 
 
 

 
 
Denna internationella tävling arrangeras enligt Svemos Nationella Tävlingsreglemente (NT), Specialreglementet i 
Motocross, dessa tilläggsregler och styrdokument från Svemo Motocrossektion.  
Dessa tilläggsregler har godkänts av jury ordföranden Ben Nyman direkt i Svemo TA. 
 

. 

 
 

  



 
 
 

MOTOCROSS Riktlinjer 
Öppnande av tävlingsverksamhet inom Svemo  

(Fr.o.m. 14 juni 2020) 
 
Klubbar som vill öppna för tävlingsverksamhet ska i första hand kontrollera med aktuell sektion om 
vilka särskilda riktlinjer som gäller för grenens tävlingsverksamhet. 
 
Riktlinjerna nedan är ett verktyg som ska användas av klubbar som vill öppna för 
tävlingsverksamhet och är en del av Ramverket (riktlinjer, riskanalys och grenens eget SR) för 
tävlingar 2020. Vi har i dokumentet utgått från de nationella beslut och rekommendationer som 
kommit från myndigheterna och Riksidrottsförbundet. 
 
 
Följande ska följas: 

- Håll avstånd minst 2 meter 
- Tävlingarna ska genomföras som nationella publikfria arrangemang. 
- Samtliga funktionärer och mediapersonal ska ha en funktion/uppdrag på tävlingen. 
- Har du symtom/är sjuk stanna hemma 
- Lägg upp tävlingen enligt Svemos regelverk (SR/NT) på sådant sätt att riskmomenten 

minimeras 
- Det ska finnas en riskanalys som gäller specifikt för din grens tävlingar 
- I nära dialog med lokal sjukvårds ska Bilaga A (Sjukvårdsdokument) ska följas i respektive 

gren 
- Samtliga förare ska inneha Svemo licens 
- Sektionerna kan komplettera detta ramverk (riktlinjer och riskanalys) för just sin 

verksamhet  
- Riktlinjer från Regeringen och Folkhälsomyndigheten ska följas 

 

Det viktigaste är att tävlingarna kan genomföras och att alla hjälps åt och anpassar sig efter de 
förutsättningar som vi behöver följa just nu och en tid framöver. Anhöriga som inte har en särskild 
funktion som funktionär eller exempelvis mekaniker bör stanna i depån och INTE ställa sig på 
publikplats alternativt stanna hemma. Alla förare uppmanas att ta ett stort ansvar i sitt agerande 
på banan och köra med hänsyn till andra medtävlare och inte utsätta sig själv eller andra förare för 
risker. 
 



Version 2020-08-19

17.00

18.00

MX Women 08.00 – 08.20

USM 125cc U17 08.30 - 08.50
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ca.20 min
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ca. 50 min.
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14.00 – 14.25

14.30

14.40 – 15.05

15.10

15.20 - 15.50

15.55

16.05 – 16.35

ca. 16.40Tävlingsdagens slutar cirka.

MX2

Final 2

Waiting Zone stänger/ Sighting Lap

25 min + 2 varv

MX1

Final 2

Waiting Zone stänger/ Sighting Lap

25 min + 2 varv

Tidsschema - MXSM Vissefjärda CK - Deltävling 2 FINAL - 2020-09-12

Fredag 11 september

Lördag 12 september

Insläpp depå & anmälan (anmälan sker tillsammans med insläpp till depå.)

Se till att ha licens tillgänglig när Ni kommer till insläppet, Ni anmäler Er sittande i

Ert fordon!

Insläpp depå & anmälan (anmälan sker tillsammans med insläpp till depå.)

Se till att ha licens tillgänglig när Ni kommer till insläppet, Ni anmäler Er sittande i

Ert fordon!

LÖRDAG

07.00 - 07.45

16.00 - 21.00

Säkerhetsbesiktning av banan

Arrangörsmöte

USM 125cc U17

Final 1

Waiting Zone stänger/ Sighting Lap

20 min + 2 varv

Fri träning inkl startträning 20 min. 

Fri träning inkl startträning 20 min. 

Fri träning inkl startträning 20 min. 

Paus

MX Women

Final 1

Waiting Zone stänger/ Sighting Lap

20 min + 2 varv

Fri träning inkl startträning 20 min.

Paus ca. 

MX2

Final 1

Waiting Zone stänger/ Sighting Lap

25 min + 2 varv

MX1

Final 1

Waiting Zone stänger/ Sighting Lap

25 min + 2 varv

MX Women

Final 2

Waiting Zone stänger/ Sighting Lap

20 min + 2 varv

USM 125cc U17

Final 2

Waiting Zone stänger/ Sighting Lap

20 min + 2 varv


