Inbjudan och TR för Lidköpings MCK, Kartåsstafetten, Endurotävling 2021-01-31
ARRANGÖR:
Lidköpings MCK, Box 712, 531 17 LIDKÖPING.
TÄVLINGENS ART:
Enduro stafett, 2 manna lag, typ 2 nationell endurotävling, o-reg mc tillåten, ej mc-körkortskrav 1
eller 2 mc per lag.
ORGANISATIONSKOMMITTÉ:
Kim Gustavsson, Mikael Sahlin, Johan Blomqvist och Jonas Lyckebäck.
TÄVLINGSLEDARE:
Magnus Ahlgren, 070-2640416, ahlgrenjam@hotmail.com .
BITRÄDANDE TÄVLINGSLEDARE:
Kim Gustavsson.
SÄKERHETSCHEF:
Mikael Sahlin.
MILJÖANSVARIG:
Rickard Johansson.
TILLSTÅNDSNUMMER / SVEMO SUPERVISOR:
70-155. Kenneth Rundberg.
TÄVLINGENS PLATS:
Kartåsbanan / Lidköpings Motorstadion, Lidköping.
KLASSINDELNING:
Samtliga kör samma klass, BREDD.
START / STARTTID:
Gemensam start kl 11,00. Springstart, den som springer kör första varvet.
KÖRTID:
2,5 timmar, ledande lag flaggas i mål som segrare vid första passering efter 2,5 timmars körtid.
RESPITID:
40 minuter. Räknas från det klockslag när segrande lag går i mål.
BANAN:
Lättåkt terräng, mestadels över 2m bred. Ca 20-25minuter per varv. Tävlingsbanan offentliggöres
2021-01-31 kl 09:00 genom anslag på den officiella anslagstavlan.
LICENS:
Nationell Enduro licens eller tillfällig licens krävs för deltagande i tävlingen.
Enduro bas gäller inte för denna tävlingen.
Alla licenser löses visa Svemo TA före tävlingsdagen.
ANMÄLAN / ANMÄLNINGSAVGIFT:
800 kronor per lag. Efteranmälan plus 400 kr. Anmälan till tävlingen sker via Svemo TA. Sista
anmälningsdag 2021-01-28. Max 150 lag, ”först till kvarn”. Anmälan giltig när betalning skett.
ÅTERBUD:

Via Svemo TA senast 2021-01-28.
Vid återbud efter detta datum krävs läkarintyg för att få tillbaka anmälningsavgiften.
Expeditionsavgift om 100 kr återbetalas ej vid återbud.
ANMÄLAN TÄVLINGSDAGEN:
Görs vid Infarten till Lidköpings Motorstadion i erat fordon.

Endast tävlande får närvara. Ingen publik eller serviceman. Endast tävlande och
eventuella målsmän till förare under 18 år.
INGEN MER FÅR TILLTRÄDE TILL MOTORSTADION, INGA UNDANTAG, PGA COVID-19.

Funktionärer kommer att tilldela er en parkeringsplats efter detta. Det kommer att vara 2,5
meter mellan bilarna. Var noga med att hålla avstånd.
BESIKTNING:
Maskinbesiktning/ljudprov genomförs ej, för att minimera grupperingar av
tävlande/funktionärer. Stickprov kan komma att genomföras vid misstanke för högt ljud

UTRUSTNING:
Enligt gällande enduro reglemente ”alltså inga löparskor”. Dubbdäck tillåtet, tearoff är förbjudet att
använda.
DEPÅ / SERVICE:
Miljömatta, enligt SR-Enduro §5.6.3, måste användas vid all service och tankning. Service får
endast ske i Bandepån.
FÖRARMÖTE:
Förarmöte genomförs ej och extra tydlig information ges istället i PM. En film kommer att
postas på youtube.com samt Lmcks facebooksida med information om bland annat starten.
Länk till denna kommer postas på LMCK’s hemsida.
PRISER:
Prisceremoni sker vid spolplattan till bästa kvinnliga lag bästa mix lag samt bästa herrlag
TIDTAGNING:
AMB MX transponder används, tillhandahålles ej av arrangören, 1 transponder per lag som utgör
stafettpinne. Vid byte av mc skiftas transponder från mc 1 till mc 2. Transponder måste vara fast
monterad i hållare på motorcykeln. Glöm ej att ladda transpondern fullt, 4 blink.
RESULTATLISTA:
Anslås snarast efter tävlingsavslut på den officiella anslagstavlan samt på Lidköpings MCK:s
Facebook sida.
ÖVRIGT:
Om händelser inträffar som ligger utanför arrangörens kontroll kan tävlingen ställas in. Meddelande
om detta sker via Svemo TA och LMCK:s Facebook sida. Anmälningsavgift minus expeditionsavgift
återbetalas om detta skulle inträffa.
Startlista kommer finnas på Svemo TA.

Klubbstugor och andra lokaler hålls stängda för tävlande. Toaletter kommer att vara öppna.
Handsprit kommer att placeras på lämpliga ställen och uppmanas att användas. Värdar
kommer att finnas utanför toaletter.
Inga resultatskärmar ställs upp, då de tenderar att skapa folksamlingar. Det kommer att gå att
följa placeringarna på Race Monitor. Laddas ner på eran mobil i play butiken eller App store

UPPLYSNINGAR:
Mikael Sahlin 070-4332473 eller Lidköpings MC Klubb Facebook sida
Tävlingen arrangeras enligt Svemos regler och dess TR som godkänts av tävlingens Supervisor.
OBS!!!! OBS!!!! OBS!!!! OBS!!!! OBS!!!!
För att genomföra denna tävling måste vi alla ta vårat ansvar att respektera
folkhälsomyndigheten rekommendationer för våran egen skull samt sjukvården.
Respekteras inte detta blir laget avvisade från motorstadion.

Välkommen önskar Lidköpings MCK

