FMCK Malmö

Inbjudan & Tilläggsregler
Knobby Swedish Youth Enduro Championship
2021 Deltävling 2
Revingehed Lördag 12 Juni 2021

Denna tävling hålls i full överensstämmelse med Riksidrottsförbundet, aktuella Corona-riktlinjer &
restriktioner, SVEMO:s nationella tävlingsreglemente och gällande specialreglemente Enduro,
gemensamma regler Enduro-SM samt dessa tilläggsregler som granskats och godkänts av för
tävlingen av Svemo utsedd Supervisor.

OBS !Tävlingen Arrangeras Publikfritt !!

Endast Team-personal, Tävlande samt Funktionärer får närvara !
Mästerskapsregler:
Arrangör:
Plats:
Tillståndsnummer:
Tävlingens typ:

Anmälan:

Efteranmälan:
Begränsning Antal:
Avanmälan/
Återbud:

Avlysning/
Inställd tävling:
Klasser:

Startnummer:

Höör, 2021-05-19

http://endurosm.se/
FMCK Malmö
• Revingehed, Svartahål, koordinater 55.714567, 13.421883
• Pilat från Södra Sandby och Revingeby (Följ pilning)
70-21
• Typ 1, Bandad & pilad, 3 Specialprov
• Öppen för tävlande med oregistrerad motorcykel enligt Svemos reglemente.
MC körkort krävs inte.
• Status: Internationell
• Anmälan sker via Svemo TA
• Sista anmälningsdag Tisdag 1 Juni
• Avgift USM, 600:- oavsett klass.
• Avgift Guldhjälm 0:• Samtliga avgifter betalas i samband med anmälan i Svemo TA och anmälan till
tävlingen räknas inte som godkänd förrän startavgiften är betald.
• Möjlig fram till Onsdag 9 Juni, efteranmälningsavgift 200 kr.
• Max 150 startande (exklusive Guldhjälm)
• Max antal tävlingar per vecka per startande enligt gällande riktlinjer
(se Svemo.se 2021-05-04 var det max 1 tävling / vecka)
• Sker via Svemo TA, vid återbud återbetalas anmälningsavgiften minus 100 kr.
• Om återbud inte lämnat i tid sker ingen återbetalning.
• Vid inställd tävling återbetalas anmälningsavgiften minus 100 kr.
Vid omständigheter som arrangören inte råder över kan tävlingen avlysas,
avlysning meddelas genom Svemo TA, samt på föreningens hemsida.
Enligt SR Enduro och bilaga E:
• USM1: motorcyklar tillhörande E0
• USM2: motorcyklar tillhörande E1
• USM3: motorcyklar tillhörande E1 eller E2 samt från 18 år E3.
• USM D1 motorcyklar tillhörande E0
• USM D2 motorcyklar tillhörande E1, från 16 år E2 och från 18 år E3.
• Öppen Dam motorcyklar tillhörande E1-E3
• Guldhjälm 50cc
• Guldhjälm 65cc
• Guldhjälm 85cc
• Val av fast startnummer för serien i Svemo TA
• Nummerplåtar enligt Svemos enduroreglemente, SR
•
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Tidtagning:

Ankomstanmälan:

Besiktning:

Depå:

Miljö:

Startordning:
Förarmöte:
Uppvärmningsbana:
Tävlingsbana:

Första Start:
Respittid:
Service:
Resultat:

Höör, 2021-05-19

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.
Lägg in ditt transpondernummer på din MC i Svemo TA
Incheckning sker vid ankomst till depå i bilen till mottagande funktionär, som
checkar av, meddelar ev besiktning och sedan anvisar parkering
(Ha dokumentation, transpondernummer mm redo för smidigare hantering.)
Funktionär på plats:
Torsdag 17:00 – 21:00, Fredag 08:00-11:00, 13:00-21:00, Lördag 06:00 – 08:00
Vid utanför dessa tider, uppsök funktionär för anvisning.
• Fredag 11/9 kl 17:00-19:00 och lördag 12/9 07:30-08:30 och ska ske senast 60
minuter före respektive starttid.
• Stickprov, Utförs enligt SR Enduro + gällande Svemo restriktioner/lättnader
• Tävlande som skall besiktigas blir tilldelad en tid för detta i vid ankomst.
• Guldhjälm Besiktning senast 60 min innan start.
• Tillträde till Depå tidigast Torsdag kl 17:00 (USM)
(För Pansartrofén gäller Lördag 17:00)
• Endast parkering/camping/depå på anvisad plats från funktionär, står du fel, får
du flytta.
Vill ni stå samlande måste ni komma gemensamt då det inte finns möjlighet att
reservera upp yta.
• Depåtystad kl 22:00 – 06:00
• Depån är stängd för biltrafik under pågående tävlingstid.
(Anländande ekipage för Söndagens tävling blir hänvisade till en anslutande
depå som kopplas ihop dag 2)
• Godkänd miljömatta obligatorisk för samtliga vid tankning och service
Gäller även elverk !!
• Tillfällig förvaring av Miljöfarligt avfall finns, men hanteras och bortforslas själv
av den tävlande efter tävlingen. (inga däck, vätskor eller liknande kvarlämnas)
Enligt SR-E USM 4.6 och seedning, Meddelas i PM
Guldhjälm hanteras separat på plats.
Inget förarmöte sker på plats. Information delges i PM och anslås på
tidtagningsbussen samt på www.endurosm.se .
Finns i begränsad form
Offentliggörs Fredag 09:00 efter anslag vid tidtagningsbussen.
Längd: ca 29km, varav ca 9km transporter
• USM D1 kör 2 varv.
• USM1/USM2/USM D2, Öppen Dam kör 2 varv+ 2 SP
• USM3 kör 3 varv
• Antalet varv kan komma att ändras och detta meddelas i sådant fall i PM.
• Guldhjälm kör kortad bana, med Mastervarv.
09:00, 1-3 förare per minut, beroende på damm-bildning.
Guldhjälm 50cc startar 30 min efter prisutdelning USM (Se PM)
Guldhjlälm 65 & 85cc startar 10min efter målgång 50cc (Se PM)
30 min, Samtliga klasser
• Endast i Depå, Enligt SR Enduro
• Brandsläckare enligt SE Enduro kan komma att kontrolleras.
Resultatlista anslås snarast efter respittidens utgång på www.endurosm.se
•
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Priser:
Prisutdelning:
Ansvar:

Vatten:
Hygien:
Försäljning:
Covid-19:

Information &PM:
Tävlingsledare:
Bitr tävlingsledare:
Guldhjälm:
Banchef:
Supervisor:
Säkerhetschef:
Coronaansvarig:
Miljöchef:
Depåchef:
Press-information:

Höör, 2021-05-19

Utdelas till placering 1-5 i varje klass där deltagarna är mer än 15 st. Vid färre
tävlande delas pris ut till placering 1-3.
Guldhjälm till alla deltagare.
Snarast efter målgång vid start- och målområde.
Vid Prisutdelning får endast för pristagare & tillhörande servicepersonal närvara.
Tänk på att stå med tillräckligt avstånd.
FMCK Malmö har genom medlemskap i Svemo alla nödvändiga försäkringar som ger
personförsäkringsskydd för alla inblandade förare, funktionärer och publik,
försäkringen omfattar dock inte sakförsäkringar.
Observera att tävlingen genomförs PUBLIKFRI !!
Begränsad mängd dricksvatten kommer finnas tillgängligt på Tank i Depån.
• Toaletter finns i depån
• Duschar, Disk, Tvättmöjligheter i övrigt erbjuds ej.
Ingen försäljning kommer finnas på plats
Hänvisar till Butiker i Revingeby, Harlösa, Dalby, Lund.
Arrangören har utfört en riskanalys som genomgåtts av Svemo
Denna innehåller bland annat följande:
• Max 1 Service/Teampersonal per Tävlande
• Området är stängt för icke Tävlande, Teampersonal & Funktionärer
• Följ gällande rekommendationer, t.ex. avstånd till varandra.
• Inga internationella deltagare får delta (SVEMO-licens Krävs)
• Medhav munskydd för eventuellt behov, kan krävas vid vissa tillfällen, t.ex.
inomhus utan hjälm utanför teamets depåplats som ej kan förutses.
Varje Tävlande ansvarar för att munskydd finns tillgängligt.
• Tävlande och Teampersonal skall i huvudsak hålla sig på sin EGEN
depåplats om ingen annan uppgift utförs.
Information delges I PM på www.endurosm.se
Anslås på digital anslagstavla på tävlingen.
Andreas Persson 070 302 63 99 andreas.persson@fmckmalmo.se
Jonas Jersler
Martin Djignagård / Anders Larsson
Stefan Sjöholm
Anders Johnsson Ljunggren (SVEMO)
John Johannesson, Stf: Allan Gustavsson
John Johannesson
Johan Sandström
Staffan Björk
Anders Larsson anders.larsson@fmckmalmo.se
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Det här bör du tänka på inför besiktning
Några av de vanligaste orsakerna till att mc underkänns vid besiktning i samband med
tävling
Dina handtag är inte hela: trasiga eller tejpade handtagsändar godkänns inte
• Dina handtag är lösa: handtagen ska inte gå att vrida med normal handkraft
• Dina kopplings- eller bromsgrepp är brutna: kulan ska vara kvar, greppet får inte vara
avsågat eller tejpat, gäller även om du har barkbusters
• Dålig bromsfunktion: fram- och bakbroms ska fungera
• Lösa hjul: fram- och bakhjul ska vara åtdragna
Glöm inte/tänk på
•
•
•
•

Bullerbegränsning: 112 dB mätt med två-meter-max-metoden
Bromsfunktion: pumpa ut bromsarna efter att du bytt/skruvat på hjulen
Lösa hjul: glöm inte skruva åt hjulbultarna före besiktning
Glapp i hjullager: undvik haveri

Höör, 2021-05-19

