
 

 
 
 
 
 
 

TILLÄGGSREGLER 
SVENSKT UNGDOMS MÄSTERSKAP MOTOCROSS 85cc 

SVENSKT JUNIOR MÄSTERSKAP MOTOCROSS MX2 J19 
SVEMO CUP 85cc ROOKIE, SVERIGE CUP OPEN 

 
Svemo Tillståndsnr. 64-10 

Arrangör  Piteå MS 

Datum  10-11 juli 2021 

 

Tävlingsplats  Piteå Motorstadion 

Anläggningen ligger ute på Haraholmen, ca 8 km utanför 

 Piteå i Norrbotten. N65°15.440 E021°35.440. 

 

Klasser  Lördag: USM 85cc, Svemo Cup 85cc Rookie, Race Magazine cup 125 

Rookie, Sverige Cup Mx1,2 open 

Söndag: USM 85cc, Svemo Cup 85cc Rookie, Race Magazine cup 125 

Rookie. 

(USM 85cc samt Svemo Cup 85cc Rookie, Race Magazine cup 125 

Rookie. 

genomförs med en tävling lördag och en tävling söndag, alltså 2 

deltävlingar) 

 

Övrigt  Med anledning av rådande pandemi restriktioner gäller också följande: 

(Läs mer i Svemo MX, Riskanalys, på www.svemo.se) 

• Munskydd rekommenderas att bäras, om möjligt inom hela 

tävlingsområdet och måste bäras i samband med anmälan, Race Office, 

Bandepån, Waitingzone. Förare med hjälm på huvudet behöver inte 

bära munskydd. Varje person ansvarar för att på egen hand skaffa 

munskydd och använda det på ett fullgott sätt enligt tillverkaren, så att 

dess funktion uppfylls på bästa sätt. 

• Håll avstånd om minst 2 meter till varandra 

• Har du symtom/är sjuk stanna hemma. 

• Samtliga funktionärer/ledare ska ha en funktion på tävlingen. 

• Internationella förare får delta så länge restriktioner och riktlinjer 

gällande in- och utresor till och från respektive nation kan efterlevas. 

Samtliga förare ska från sitt nationsförbund inneha tillstånd att delta 

och kunna uppvisa giltig licens utfärdad av sin federation. 

 

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 väntzon. 

Se tidsplan för information om maskinbesiktning/ljudmätning,  

förarmöte, heatindelning m.m. (Prisutdelning sker direkt efter sista 

heatet i respektive klass!) Resultat anslås på officiell anslagstavla 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

Passerhandlingar Förare kommer att erhålla maximalt 3 band för entré till området. 

Max en (1) mekaniker i bandepån (på banområdet) och en (1) person till 

service/mat m.m. i parkeringsdepån. (Alltså max förare + 2 personer) 

 

 

Anmälan  Anmälan och betalning av anmälningsavgift till tävlingen sker via 

www.ta.svemo.se, senast den 2 juli 23:59. 

Arrangör har rätt att neka förare start om anmälan/betalning sker, 

senare än 7 dagar före tävling. Anmälan stänger helt kl.23:59 dagen före 

tävling.  

 

Anmälningsavgift  USM 85cc             400 kr för 1 tävling, 700:- för 2 tävlingar 

Svemo Cup 85cc Rookie            400 kr för 1 tävling, 700:- för 2 tävlingar 

 Race Magazine cup 125 Rookie 400 kr för 1 tävling, 700:- för 2 tävlingar 

 Sverige Cup Open            600 kr 

 OBS: Vid avanmälan dag 2 betalas 200: - tillbaka, dock måste detta 

hanteras av Svemo  

 

Efteranmälningsavgiften är ytterligare 1 000 kr (Anmälningavgift+1000 kr) 

för anmälan som sker efter den 2 juli kl 23:59. 

(Anmälningsavgiften gäller båda deltävlingar under SM-arrangemanget.) 

 

Återbud  Förare som i TA meddelar återbud, återfår anmäln.avgiften enligt nedan: 

Avanmälan senast 2021-07-09, (kl.13:00), återbetalas inbetald 

anmälningsavgift genom Svemo TA, -100 kr i administrationsavgift till 

arrangören. Återbud efter 21-07-09 kl 13:00 återbetalasEJ 

    

Registrering på plats  Sker i Race Office, enligt bifogad tidsplan. Förare med licens för 
utländsk federation, ska uppvisa sin licens i anmälan/Race Office. 
Race Office öppet 16:00 till kl.20:00 (Fredag 21-07-09) samt 

 (Lör 21-07-10 07:00-08:00) övriga tider se tidsplan. 
 

Maskinunderhåll/ Enligt reglemente för Ungdoms-SM, Junior-SM, Svemo Cup och 
Hederspriser Sverige Cup. Ingen maskinersättning utbetalas. 
 
Tävlingsledare: Thomas Andersson TA id. 10991 070-2121271 
Bitr.Tävlingsledare: Anders Johansson TA id. 12554 070-3346060  
Ansvarig tidtagning: Felica Lund TA id. 46230           felicialund97@gmail.com 
Miljöansv.funktionär: Jonas Wiklund TA id. 106264       jonas.wiklund@wibax.com      

Sjukvård  Staffan Lindgren TA id 47861                       070-233 48 36 

            
Kontaktperson 
/Information:             Anders Johansson,    anders.johansson@skoogs.se, 070-334 60 60 

 

Supervisor: Fredrik Johansson,  machine@telia.com,          070-655 00 56 
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Depå:  Öppnar fredag 9/7 kl 16:00, det kommer att vara personal som 

hänvisar var ni skall ställa upp med avstånd mellan ekipagen 

 

Toaletter/duschar kommer att finnas tillgängliga under helg men med 

restriktioner om antal samtidigt i dessa utrymmen 

 

Kiosk kommer att vara öppen, enbart swish betalning (slippa kontant 

hantering) swish nummer 123 017 36 74 

 

Munskydd rekommenderas att bäras, om möjligt inom hela 

tävlingsområdet och måste bäras i samband med anmälan, Race Office, 

Bandepån, Waitingzone. Förare med hjälm på huvudet behöver inte 

bära munskydd. Varje person ansvarar för att på egen hand skaffa 

munskydd och använda det på ett fullgott sätt enligt tillverkaren, så att 

dess funktion uppfylls på bästa sätt. 

 

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 skiss. 

 

 

Miljö/El: Miljömatta ska användas under mc och endast miljövänliga tvättmedel 

får användas på tvätt platsen. 

Beställning av el, 400 kr (220 V) och betalas samtidigt med 

anmälningsavgiften. 

Inga extra entrébiljetter kan beställas i samband med anmälan och ej 

heller köpas på tävlingsplatsen. Varje förare som vill ha el ska betala 

oavsett teamansluten eller ej. Egen jordfelsbrytare är obligatorisk! 

Påkoppling av obetald el bestraffas med 3000 kr. 

 

                     

Start/underlag: Motfallande grind, grus/sand 

Målgång: Målgångsregler enligt SR Motocross § 6.12.1, 6.12.2 

Genomförande: Tävlingsuppläget beskrivs i gällande MXSM-reglemente. 

Startnummer: Förare som har startnummer på ryggen (tryckt på tröjan eller 

axelskyddet) som ej stämmer med startnumret på motorcykeln 

nummerplåtar kan åläggs en straffavgift på 500 kr per tillfälle det sker. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sjukvård: Minimum sjukvårdsutrustning, bilaga A till SR Motocross gäller. 

Sjukvårdsansvarig för tävlingen: Åsa Lindgren (Garage 104),  

070-233 48 36 

 

Denna internationella tävling arrangeras enligt Svemos Nationella Tävlingsreglemente (NT), 

Specialreglementet i Motocross, dessa tilläggsregler och styrdokument från Svemo 

Motocrossektion. Dessa tilläggsregler har godkänts av supervisorn direkt i Svemo TA. 

 

Se alltid Svemo MX, Riskanays för detaljer, https://www.svemo.se/forbundet/Corona/ 

 

 

 

 

OBS: Tidschema anslås på plats beroende antal anmälda  


