INBJUDAN & TILLÄGGSREGLER

SM Anderstorp Deltävling 2
Datum: 12–13/6 2021
Arrangör: Anderstorp Racing Club, Box 92, 334 24 Anderstorp
Plats: Scandinavian Raceway, Nennesmovägen 20, 334 91 Anderstorp
Längd 4025 m, tävlingen körs i högervarv
ALLMÄN TÄVLINGSINFORMATION
Tävlingens art: Internationell roadracing, SM i roadracing
SM-klasser: Superbike, SST 600, Moto 3/ Moto3 standard/125 GP
RM-klass: SSP 300
Supportklasser: Yamaha R6 Cup, Open 600, Open 1000.
Tävlingen arrangeras enligt Svemo SR Roadracing och Svemo NT. Dessa TR har godkänds av ansvarig
supervisor.
Tävlingsstatus: Internationell Roadracing, Deltävling 1 i Svenska Mästerskapet i Roadracing 2021.
Tävlingstillståndsnummer:
- Svemo: 67–3
- FIM Europe (EMN): EMN
- Polistillståndsnummer: Publikfri tävling
Funktionärer:
Supervisor/Juryordförande: Björn Andersson Tel: 0707905647 Mail: bjorn.andersson@brevet.nu
Jurymedlemmarnas namn: Volmar Mårtensson
Gren tekniker: Ulf Sjövald
Tävlingsledare: Carry Mårtensson Tel: 0768145302 Mail: carry.martensson@arc.nu
Biträdande tävlingsledare: Simon Mårtensson
Sekreterare:
Teknikerchef: Niklas Wärlander
Miljöansvarig: Tommy Jenssen
Tidtagningschef: Alex Möller
Speaker:
Faktafunktionär: Mikael Johansson, ljudmätning. Elisabeth Holm, Startledsfunktionär.
Coronaansvarig: Marcus Andersson
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Maximalt antal startande per klass:
Träning samtliga klasser: 48 st
Tävling samtliga klasser: 40 st
Anmälningsavgift:
Anmälningsavgift: SM-klasser och Open klasserna: 3200 sek
SSP 300 senior: 3200 sek
SSP 300 junior:1200 sek
Extra klass: 1000 sek
Anmälningsdatum:
Anmälan öppnar: 19/4–2021
Efteranmälan från och med: 7/6–21
Anmälan stänger: 9/6–21
Senaste avanmälningsdatum för återbetalning:9/6–21
Anmälan: Anmälan gör föraren via sin Svemo-TA-profil på http://www.ta.svemo.se/. (Detta gäller
även utländska förare, som lätt kan skapa en TA-profil.) Betalning: Sker i samband med anmälan
via Svemo-TA.
Återbud/ avanmälan: Föraren kan lämna återbud via Svemo-TA genom att avanmäla sig från
tävlingen. Dessutom ska arrangören kontaktas och informeras:
Vid återbud/avanmälan kontakta: Mail till carry.martensson@arc.nu
Återbetalning av anmälningsavgift:
Hela beloppet återbetalas vid avanmälan via Svemo-TA innan slutdatum för avanmälan, se datum
ovan. Eventuell återbetalning sker direkt via Svemo-TA till förarens bankkort/bankkonto. Beloppet
syns inom några arbetsdagar.
Licens & försäkring utländska förare
Förare från Norden ska inneha giltig licens motsvarande svenska licensklasserna för respektive
tävlingsklass. Förare från utanför Norden ska kunna visa upp en internationell giltig licens och en
Starting Permission från sitt FMN. Respektive FMN intygar därmed till arrangören att föraren är
försäkrad enligt FIM:s regler.

INFÖR TÄVLINGEN
Öppettider sekretariat & check-in:
Datum: Torsdag 10/6-21
Tid: 17:00-20:00
Datum: Fredag 11/6-21
Tid: 07:00-11:00 och 17:00-20:00
Datum: Lördag 12/6-21
Tid: 07:00-18:00
Datum: Söndag 13/6-21
Tid: 07:00-18:00
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Incheckning sker i grinden innan infart på anläggningen, där man erhåller handlingar till de som är på
plats vid grinden. De som kommer senare får hämta sina handlingar själv i grinden. Sekretariatet
finns i restauranghusets södra del, ingång från långsidan och utgång på kortsidan.
Teknisk- och säkerhetsbesiktning (gäller mc och förarens skyddsutrustning)
Inför varje racehelg besiktas mc och förarens personliga skyddsutrustning av den tekniska
personalen. Hjälm, skinnställ, stövlar, handskar, ryggskydd ska vara påklädd på förare till
besiktningen tillsammans med motorcykeln. Även eventuell reservhjälm skall medtagas. Teknikerna
meddelar att underkåpan ska vara demonterad för en snabbare besiktning.
Öppettider: 11/6–21 efter sista passet av träningen ska besiktning ske med all utrustning på förare
och mc i besiktningshallen under depåläktaren.

Ljud mäts genom så kallad flyby mätning, vid passering med för högt ljud får man svart flagg och får
köra i depå och åtgärda innan man kan besikta om och köra ut på banan. För att klara kraven så
behövs rejäla ljuddämpare. Svart flagg används både på race och kval.
Officiell mätning är anläggningens fasta mätutrustning.

Förarmöte:
Plats: Tid och plats meddelas i PM närmare tävlingsdagarna.

UNDER TÄVLINGSDAGEN/-DAGARNA Transponder
AMB 260 eller X2
Kan hyras av arrangören (kostnad 500 SEK per helg).
Parc Fermé
Parc Ferme´ är beläget framför betongläktaren i norra delen av depån.
EL
230 v ingår. 400 v 16 ampere kostar 500 sek, anmäls och betalas i raceoffice. Tänk på att inte ha
värmefläktar på i onödan, blir bara dyrare för alla.
Depåplats
Uppställning enligt arrangörens personal på plats. Del i depåbox finns att hyra, eller egen box. Bokas
via länk på www.arc.nu. Max 3 deltagare/box, max 6 pers i boxen. Inget bränsle i boxarna.
Miljö
Miljömatta ska användas enligt SR Roadracing. Skall även finnas under elverk och liknande.
Inga däck, bensindunkar etc. får lämnas kvar. Straffavgift vid kvarlämning: 1000 SEK.
Bensin
Bensin måste tas med till tävlingsplatsen. Inget drivmedel kan köpas på tävlingsplatsen.
Brandskydd
All form av användande av öppen låga får endast ske på avsedd plats. Detta gäller även grillning och
all form av svetsningsarbete.
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Depåtystnad
Mellan klockan 19.00 och 08.00.
Depåmopeder
Depåfordon får endast framföras i gånghastighet och i nyttokörning. Vid lek och ovarsam
framfart så tas nycklarna eller fordonet och återlämnas efter tävlingarna har körts klart på söndagen.
Inga fordon i bandepån!

BOENDE, MAT & ÖVRIGT
Boende
Camping finns i anslutning till depån, kostnad 250 sek om du vill ha el.
Restaurang/ Kiosk
Det finns möjlighet att beställa lunch varje dag och kafeterian kommer att vara öppen.
Betalning
Betalningar på plats kan göras med
- Kort JA
- Swish JA
STARTFÖRFARANDE
Warm-up lap startas med Grön flagg framför första led. Därefter start med ljus.
POLE POSITION
Pole position är belägen på vänster sida i banriktningen.
Start och mållinje
Start och mållinje är på olika ställen på startrakan.
Corona
Information om särskilda regler angående smittspridning.
Vi behöver göra allt för att inte sprida smittan vidare, vilket innebär att Svemo valt att kräva
munskydd på samtliga i depån med vissa undantag. Vi får se till att vi håller avstånd och tvättar
händer ofta.
Har man några som helst symtom så stannar man hemma. Maximalt 4 personer inkl förare i teamet.

Munskydd
- Munskydd ska användas enligt FoHM rekommendationer. För Asfalstgrenarna ska dessa bäras
av alla som vistas på tävlingsområdet.
- Utgångspunkten är att förare med hjälm på huvudet inte behöver bära munskydd. Varje person
ansvarar för att på egenhand skaffa munskydd och använda det på ett fullgott sätt enligt
tillverkaren, så att dess funktion uppfylls på bästa sätt.
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TIDSSCHEMA

Lördag kval
09.00 09.35 10.15 10.55 11.35 12.10 -

Race
09.25
10.05
10.45
11.25
12.00
12.35

SSP 300/ JR
Moto3/125GP
SST 600
Superbike
Open 600/R6
Open 1000

Söndag kval
09.00 09.35 10.15 10.55 11.35 12.10 -

13.30
14.10
14.50
15.30
16.10
16.50

Varv
SSP 300/JR
Moto3/125GP
SST 600
Superbike
Open 600/R6
Open 1000

Race
09.25
10.05
10.45
11.25
12.00
12.35

SSP 300/ JR
Moto3/125GP
SST 600
Superbike
Open 600/R6
Open 1000

13.30
14.10
14.50
15.30
16.10
16.50

10
14
14
14
12
12

Varv
SSP 300/JR
Moto3/125GP
SST 600
Superbike
Open 600/R6
Open 1000

10
14
14
14
12
12

Träning
Träning erbjuds på fredagen den 11/6. Kostnad 1200 SEK. Bokas som produkt i TA.

Reservation för eventuella ändringar.

Carry Mårtensson, ARC
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