Tilläggsregler för HMK's endurotävling
Lilla Älgjakten 10/10 2020
Tävlingens art Enduro Typ 1, Mixad / Guldhjälmstävling.
Arrangör Hallsbergs Motorklubb
Tävlingsdatum 2020-10-10
Tävlingsplats Sydnärkebanan
Tillståndsnummer 70-185
Anmälan Via Svemo TA
Anmälningsavgift 150:-

Deltagare Lilla Älgjakten är öppen för alla förare som är anslutna till någon
SVEMO- klubb och har gällande SVEMO- Guldhjälmslicens Enduro.

Tävlingens art: Guldhjälmstävling i form av Typ 1, mixad. Segrare är den som har kört flest antal
varv på kortast tid inom fastställd körtid och utan att överskrida maxtiden.
Tävlingens genomförande:
Varje körning inleds med ett mastervarv.
Varje varv ses som en sträcka med starttid och måltid, skillnaden mellan körtid och maxtid
disponeras fritt som vila/service mellan varje varv/sträcka.
Föraren skall under tilldelad maxtid köra så många varv som möjligt inom körtiden.
Genom löpande resultatvisning håller föräldern reda på utnyttjad körtid och ser till att föraren inte
påbörjar ett nytt varv om det är osannolikt att föraren skall hinna i mål inom körtiden eller
maxtiden.
De varv/sträckor som avslutats inom körtiden och maxtiden räknas.
Tävlingsklasser
Klass:
Körtid:
50GH
40 min
65GH
50 min
85GH
60 min
Heat/Körning 1
Heat/Körning 2

Maxtid:
70 min
90 min
90 min

50GH
65GH och 85 GH

Starttid kl. 09.00
Starttid kl. 10.40

Bana Olika slingor beroende på klass, mastervarv innan start.
Tävlingsledare Göran Bengtsson 070-21 21 300
Säkerhetschef: Andreas Haraldsson

Miljöchef: Per Dellegård

Domare/Jury
Vägbeskrivning Se www.hallsbergsmk.se för mer information.
Corona 2020 Alla deltagare och föräldrar/mekaniker skall vara fullt friska. Vid sjukdom återbetalas
anmälningsavgiften. Max 2 föräldrar/mekaniker per deltagare. Tänk på att hålla avstånd till varandra.
Samtliga helgens tävlingar är publikfria.
Anmälan tävlingsdagen Race Office öppet Lördagen den 10 Oktober mellan 08.00-10.00, medtag licens,
och transponder.
Besiktning/ljudmätning Besiktning av samtliga motorcyklar, hjälmar och ryggskydd. Ljudmätning görs
stickprov av deltagande motorcyklar i samband med besiktning.
Ljudmätning kan förekomma även under tävlingsdagen.
Tvätt Ingen tvätt av motorcyklar får förekomma.

Parkeringsdepå Miljömatta är obligatorisk för deltagare.
Hundar ska hållas kopplade.
Startordning
Startplacering sker genom lottning Startmellanrum 20 sek.
Förarmöte 5 minuter före utsatt starttid vid start/mål, samtliga förare och föräldrar obligatoriskt.
Priser Deltagarpris till samtliga Guldhjälmar, prisutdelning ca 12.30 OBS! Håll avståndet till varandra.

Transponder Samtliga deltagare ska ha egen transponder.
Hallsbergs MK kan ej utlova att transpondrar finns att hyra.
Det åligger den tävlande att i god tid kontrollera med arrangerande
klubb om transponder finns tillgängliga.
Upplysningar/återbud Sker genom Svemo Ta, alt kontaktperson. Övriga upplysningar ges av Göran
Bengtsson 070-2121300, Tommy Svallin 072-0902232, tommysvallin@gmail.com

Tävlingen arrangeras enligt Svemo’s regler och dessa tilläggsregler har godkänts.

VÄLKOMNA!

Tilläggsregler för HMK's endurotävling
Älgjakten Veteran & Ungdom 10/10 2020
Tävlingens art Enduro typ 2 / Veteran
Arrangör Hallsbergs Motorklubb
Tävlingsdatum 2020-10-10
Tävlingsplats Sydnärkebanan
Tillståndsnummer 70-185
Anmälan Via Svemo TA
Anmälningsavgift 250:-

Deltagare Älgjakten Veteran är öppen för alla förare som är anslutna till någon
SVEMO- klubb och har gällande SVEMO- Endurolicens.

Tävlingens art: Veteran & Ungdoms enduro i form av varvlopp.
Körtid:

50 min, Respit 30 min

Tävlingsklasser:
Veteran "modernare" Enligt Cross & Trailveteranernas reglemente. Klass D+, E, F och H.
Veteran "Äldre" Enligt Cross & Trailveteranernas reglemente. Klass A, B, C, D och G.
Ungdom E0 (85cc)
Ungdom E1 (125cc)

Bana: Lättåkt bana dragen på och runt Hallsbergs crossbana
Tävlingsledare: Per Dellegård
Säkerhetschef: Andreas Haraldsson
Miljöchef: Tomas Samuelsson

Vägbeskrivning Se www.hallsbergsmk.se för mer information.

Corona 2020 Alla deltagare och föräldrar/mekaniker skall vara fullt friska. Vid sjukdom återbetalas
anmälningsavgiften. Max 1 förälder/mekaniker per deltagare. Tänk på att hålla avstånd till varandra.
Samtliga helgens tävlingar är publikfria.
Anmälan tävlingsdagen Race Office öppet Lördagen den 13 Oktober mellan 11.30-12.30, medtag licens,
och transponder.
Besiktning/ljudmätning Besiktning av samtliga motorcyklar, hjälmar och ryggskydd. Ljudmätning görs
stickprov av deltagande motorcyklar i samband med besiktning.
Ljudmätning kan förekomma även under tävlingsdagen.
Tvätt Ingen tvätt av motorcyklar får förekomma.

Parkeringsdepå Miljömatta är obligatorisk för deltagare.
Hundar ska hållas kopplade.
Start:
Gemensam start på crossbanan. Kl 13.30 Veteran, 13.32 Ungdom(E1), 13,33 Ungdom(E0)
Förarmöte 5 min före start vid starten.
Priser Hederspriser till de 3 första i respektive klass

Transponder Samtliga deltagare ska ha egen transponder.
Hallsbergs MK kan ej utlova att transpondrar finns att hyra.
Det åligger den tävlande att i god tid kontrollera med arrangerande
klubb om transponder finns tillgängliga.
Upplysningar/återbud Sker genom Svemo Ta, alt kontaktperson. Övriga upplysningar ges av Göran
Bengtsson, 070-2121300
Tävlingen arrangeras enligt Svemo’s regler och dessa tilläggsregler har godkänts.

VÄLKOMNA!

