INBJUDAN/TILLÄGGSREGLER DELTÄVLING 5
KNOBBY SWEDISH ENDURO CHAMPIONSHIP 2021
Denna tävling arrangeras i full överensstämmelse med Svemo Nationella
Tävlingsreglemente, gällande Specialreglemente Enduro, gemensamma regler EnduroSM samt dessa tilläggsregler som granskats och godkänts av för tävlingen av Svemo
utsedd Supervisor.
Arrangör:

Katrineholms MCC

Tävlingsdatum:

2021-08-14

Tillståndsnummer: 70-9
Tävlingsplats:

Sportcentrum, Katrineholm
Pilat från samtliga huvud-infartsvägar till Katrineholm
Koordinater : WGS84 decimal 58.98126, 16.19548

Tävlingens status: Internationell.
Tävlingens art:

Enduro typ 1 internationell. Deltävling ingående i individuella
SM/JSM/Dam-SM/Veteran-RM Enduro 2021.
Öppen för tävlande på registrerade motorcyklar med giltigt körkort.

Org. kommitté:

Patrik Pettersson & Joakim Pettersson

Tävlingsledare:

Patrik Pettersson, Lic.nr 846, tfn. 070-7432022, lagserien@gmail.com

Bitr. Tävlingsled:

Anders Flodberg

Svemo Supervisor: Tomm Holm
Jury:

Tomm Holm, Joakim Ljunggren & Johan Andersson

Säkerhetschef:

Joakim Pettersson, 073-7511516

Miljöansvarig:

Jörgen Ekman

Sjukvård:

Finns i depå och på respektive SP1-4

Tävlingsbanan:

Tävlingsbanan är förlagd till Sportcentrum & Katrineholm med omnejd
Ett varv består av 4st specialprov samt transporter. Banlängd per varv
ca 75 km. Två tidkontroller per varv.
En centralt placerad serviceplats. Arrangören förbehåller sig rätten att
göra förändringar i banlängd/körtid och antalet specialprov.

Banans off.g.:

2021-08-13 kl. 09:00 på den digitala anslagstavlan som finns på
www.endurosm.se

Medelhastighet:

Ej överstigande 50km/tim.

Klassindelning:

Licens:

Enligt SR Enduro, SR E bilaga B och D:
Klass

Maskinklass

SM1

E1

SM2

E2

SM3

E3

JSM1

E1

JSM2

E2 eller E3

DAM SM

E1, E2 eller E3

VRM1

E1, E2 eller E3

VRM2

E1, E2 eller E3

Bredd

Valfri maskinklass

För SM och VRM klasserna gäller giltig årslicens enduro klass Junior,
Senior eller Elit, beroende på vald tävlingsklass. Det är ej möjligt att
tävla på tillfällig licens i ovanstående klasser men möjligt vid
deltagande i Breddklassen. Licens löses via Svemo TA.
Tävlingen är också öppen för förare med internationell licens utfärdad
av annan till FIM ansluten federation med starttillstånd från
densamma.

Körtid:

Klass SM1, SM2, SM3, JSM1 och JSM2 kör 3 varv.
Klass DAM SM, VRM1 och VRM2 kör 2 varv + 2 SP.
Klass Bredd kör 2 varv.
Antalet varv kan komma att förändras och meddelas slutligt i PM.

Startordning:

Enligt SR Enduro bilaga B, D och Bredd.

Starttid:

Första start kl. 09:00.

Startmellanrum:

3 startande per minut.

Respittid:

30 minuter.

Service:

Service enbart tillåten inom depåområdet vid start och målplatsen. Vid
all service och uppställning av mc inom depåområdet gäller
användning av miljömatta enligt SR Enduro 5.6.3. Använd inom
depåområdet uppställd miljöstation och soptunnor för det de är
avsedda. Glöm inte brandsläckare enligt SR.E 5.6.7.
Depåområdet öppnar torsdagen den 2021-08-12 kl. 17:00 och
kommer att vara öppen till 22:00 för ankomst. Mellan 22:00 – 07:00
nästkommande dag tyst depå. Fredagen 2021-08-13 har vi öppet för
ankomst 07:00 – 22:00.

Utrustning:

Enligt SR Enduro. AMB / Mylaps MX Transponder används vid
tidtagning. Förare håller med egen transponder. Det är förarens
ansvar att se till att transpondern är rätt monterad och att den
är funktionsduglig under hela tävlingen.
För samtliga klasser, även Bredd, gäller s.k FIM däck enligt SR.E 3.2.
Mästerskapsloggan skall finnas på motorcykelns 3 nummerplåtar.
Storleken skall vara Bredd 5cm. För den som vill inkludera den i tryck
av dekal kit finns den för nedladdning på www.endurosm.se.
Om man inte har den i dekal kitet kommer lös dekal sättas på
nummerplåtarna i samband med besiktning. (Gäller ej Breddklass)

Anmälan:

Anmälan till tävlingen sker via Svemo TA senast 2021-08-04.

Anm./startavg.:

Breddklass 650:-. Övriga klasser 900:-. Efteranmälningsavgift Bredd
200:-. Övriga klasser 500:-. Samtliga avgifter betalas i samband med
anmälan via Svemo TA. Anmälan till tävlingen räknas ej som godkänd
förrän startavgiften är betald.

Startbekräftelse:

Startlista kommer att finnas på www.endurosm.se.

Adm. Anmälan:

Anmälan på tävlingsplatsen sker i foajén/Sportcentrum 2021-08-13
Fredag 17:00-21:00 samt 2021-08-14 lördag 07:00-08:30.
*Ta med licens, körkort och transponder för kontroll.

Besiktning:

Administrativ anmälan ska ske före besiktning. Medtag ifylld blankett.
Fredag 17:00-21:00 samt 2021-08-14 lördag 07:00-08:30.

Resultat:

Resultatlista anslås snarast efter respittidens utgång på den officiella
digitala anslagstavlan. Under dagen kommer löpande
preliminära resultat finnas tillgängliga på internet (www.endurosm.se)
och på skärmar vid tävlingssekretariatet.

Priser:

Priser utdelas till placering 1, 2 och 3 i varje klass samt till topp 3 totalt.

Prisutdelning:

Gemensam prisutdelning för samtliga klasser sker så snart ”topp 3
kan fastställas” på startrampen i start och målområdet.

Återbud:

Återbud till tävlingen sker via Svemo TA. Startavgiften minus 100:återbetalas om återbud lämnas innan tävlingen startar. Vid ej lämnat
återbud sker ingen återbetalning.

Avlysning:

Om färre än 100st anmält sig till tävlingen när anmälningstiden gått ut
eller om händelser inträffar som står utanför arrangörens kontroll kan
tävlingen ställas in. Om detta skulle inträffa återbetalas inbetald
startavgift minus administrationsavgift 100:-. Beslut kring detta
meddelas de tävlande via Svemo TA .

Information:

Hemsidan www.endurosm.se och www.endurocup.se
Information lämnas också på telefon 070-7432022, Patrik Pettersson.

Dusch/Omkl.:

Finns i depåområdet/Sportcentrum, separata dam respektive herr.

Försäljning:

Finns i depåområdet/Sportcentrum, bredvid SP2 och på SP4.

Publik:

Tillåtet.

Covid19:

Beroende på beslut från FHM & Svemo kan tävling påverkas av den
pågående pandemin. Normala invanda rutiner för Enduro SM kan
komma att förändras och anpassas till de råd och anvisningar som
förbund och myndigheter anger så att vi i största möjligaste mån
minimerar riskerna för ytterligare spridning av viruset.

Covid19 ansvarig: Joakim Pettersson, 073-7511516
Logi:

Best Western Hotell Statt 0150-504 40
Olssons Vandrarhem

0730-757590 (Boende i depåområdet)

Djulö Camping

0150-572 42
Viktigast av allt!

Vid minsta tecken på symptom/sjukdom, stanna hemma.
Håll avstånd. Handhygien.

Välkomna! / Org. kommittén

