Tilläggsregel Novemberkåsan 2021-11-13 - 2021-11-14
Tävlingen arrangeras av SMK Gävle, SVEMOs tillståndsnummer 70-209 EMN: 30/808
Organisationskommitte: Kim Eriksson, Ronny Andersson, Jonas Rosengren, Tomas Rosendahl, Ove Ädel,
Roger Åhs, Johan Persson
Supervisor SVEMO: Per Lennerman, 070-875 41 01. per@lennerman.com
Jury: Per Lennermann , Tomm Holm , Fredrik Johansson
Tävlingsledare: Kim Eriksson 070-3514135 mekanikern@live.com
Bitr. Tävlingsledare: Ronny Andersson
Säkerhetschef: Jörgen Larsson
Coronaansvarig: Jörgen Gelotte
Miljöansvarig: Rikard Berglund
Tidtagning: NTS-timing.
Depå: Gavlehov
Information: www.novemberkasan.se
Tävlingens art: Enduro typ 1, öppen för förare med nationell och internationell licens.
Bansträckningen: består av fyra sträckor med medelhastighet 40 km/h. Banlängd ca 10 mil per varv inkl.
transportsträckor. Specificerade längder meddelas i PM. Banan kommer att offentliggöras fredagen den 12/11 kl
09.00. Banan körs 1 varv på dagen och 2 varv på nattetappen. Antalet varv och sträckor kan komma att justeras och
meddelas i PM. Tävlingen arrangeras i enlighet med SVEMO och SMK Centralstyrelses reglemente.
Startplats och servicedepå. GPS-koordinater till Gavlehov 60.69375447224899, 17.12978221661602 Depå kommer att
vara öppen från torsdag 11/11 kl. 12.00 till söndagen 14/11 kl. 12.00. SMK Gävle kan tillhandahålla el i
depåområdet.
De team som önskar plats i depå med el kontaktar oss snarast via anmälan på vår hemsida www.novemberkasan.se
A- depå 12x32m med el 10000:- finns 10st
B- depå 8x10m med el 2500:- finns 30st
C- depå 8X10m utan el
Depån är begränsad till 900personer så varje förare får ha max 3st mekaniker/ryggsäcksåkare i depån (Kan komma
att ändras pga pandemi restriktioner)
OBS!! Brandsläckare Pulver klass ABC 6kg skall finnas vid varje servicefordon.

Service: Endast på anvisad plats i depåområdet på Gavle Hovs område.

•
•

Miljömatta är obligatorisk i hela depåområdet, mc skall vid all uppställning stå på miljömatta.
All främmande hjälp med service och reparationer under Novemberkåsan är förbjuden med följande
undantag:
o Påfyllning av bränsle, olja och kylarvätska, varvid servicepersonal även får öppna och stänga bensinoch oljetankar samt kylare.
o Byte av olja i motor och växellåda, dvs. avlägsnande av gammal olja och påfyllning av ny.
o

•

o

Påfyllning av luft i slangar samt lufttryckskontroll. o Påfyllning av bromsvätska samt luftning och
justering av bromsar, dock ej utbyte av delar.
Smörjning av kedja.

o

Rengöring av motorcykeln, dock inte med hjälp av högtryckstvätt, tryckluft eller slang. etc.

Hjulbyte är ej tillåtet. Förare demonterar, reparerar och monterar hjul själv

Överträdelse av någon av punkterna kommer att beivras. Tidstillägg enligt NT 14.1.3.
Besiktning: Vid Gavlehovs område i omedelbar närhet till Parc fermé är öppen fredagen 12/11 17.00 – 21.00.
Kontroll av MC, Ljudprov, kontroll av hjälm med bakåtmonterad reflexband, godkänt registreringsskylt, märkning av
huvudram, vevhus, ram och bakhjulsnav samt ljuddämpare, samt kontroll av transponder
El-mc ej tillåten.
PARC FERMÉ / UPPEHÅLL. Motorcyklarna förvaras i Parc Fermé efter besiktningen på fredag och efter målgång på
dagsetappen. Motorcyklarna får kvitteras ut 5 minuter före respektive starttid. Observera att ingen service får ske i
Park Fermé eller i väntzonen fram till startlinjen.
Utrustning: Enligt SR Enduro
Klassindelning:
Klass 1 Elit
Klass 2 Senior
Klass 3 Junior
Klass 4 Dam
Märkeslag
Klubblag/Lag
Personlig anmälan via SVEMO TA senast 3/11. Anmälningsavgift 1600:- för samtliga klasser. Efteranmälningsavgift
är 500:- + ordinarie avgift.
Start anmälan är vid startplatsen Gavlehov kl 17-20: Administrativ anmälan först = uppvisande av körkort o
transponder sedan ljudmätning och sist besiktning av mc.
Laganmälan: Anmälan på plats fredagen 12/11 kl. 17.00 – 20.00 Avgift 1000:Klubblag/Lag med max 4 startande varav de 3 bästa placeringarna räknas. Lagen kan mixas med elitförare,
seniorförare, juniorförare, damförare.
Märkeslag MC-fabrikat: Anmälan på plats fredagen 12/11 kl. 17.00 – 20.00 Avgift 1000:- Märkeslag med max 4
startande varav de 3 bästa placeringarna räknas. Lagen kan mixas med elitförare, seniorförare, juniorförare,
damförare.

Transponder: All tidtagning sker med AMB/MyLaps MX Transponder, transponder tillhandahålls ej av arrangören
utan det är den tävlandes ansvar att ha en fungerande transponder monterad på MC.
Resultatlista: Via NTS-Timings hemsida, fortlöpande uppdaterad ca var 15e minut. Resultat anslås även vid
sekretariatet för påseende innan protesttiden löper ut. För särskiljning av förare som har lika tidsbelastning gäller
bästa resultatet på den sista specialsträcka/-prov, därefter näst sista osv, tills förarna kan skiljas åt.
Återbud lämnas via Svemo TA. Anmälningsavgift -150:- i adm avgift återbetalas om återbud görs senast 48 timmar
före start. Vid senare återbud återbetalas inte startavgift.
Inställd tävling: Vid mindre än 30 anmälda eller vid andra oförutsedda händelser kommer vi att avlysa tävlingen och
samtliga får sin anmälningsavgift tillbaka förutom 150:- i administrativa kostnader.
Priser: Enligt gällande regler. Ej avhämtade priser tillfaller arrangören.
Prisutdelning: 14/11 Kl.10:00 Gavlehovshallen Begränsad Pris utdelning (Kan komma att ändras pga pandemi
restriktioner)
Startordning: De 25 främsta förarna ur SEC samt avtalsförare från SMK Centralstyrelse lottas samman från och med
start nr 25. Wildcards kan förekomma. Första start 09.01 Dagetapp Första start 17.01 Nattetapp 2 förare/minut
startas.
Servering,
Ansvar: Allt tävlande sker på egen risk. SVEMO, SMK Gävle, samt övriga funktionärer frånsäger sig allt ansvar för
skador eller olyckor samt sabotage under tävlingen.
Övrigt: Vi ber tävlande samt ryggsäcksåkare att följa trafikreglerna vid transporterna. Vid TK´n får endast förare och
funktionärer vistas. Om väderleksförhållanden råder med ej tjälad mark kommer dubbdäck ej tillåtas. Besked om
detta kommer att finnas på hemsidan senast 48h innan start. Tävlingen arrangeras enligt SVEMOs regler och har
godkänts av utsedda supervisor Per Lennerman.
PM anslås på hemsidan och vid anmälan. Gällande respittid som måste hållas för att fullfölja tävlingen anslås i PM.
Vår tävling kommer att påverkas i mångt och mycket av den pågående pandemin. Normala invanda rutiner för
Novemberkåsan kommer 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.
Munskydd bör användas av alla när risk för trängsel finns.
Reglerna kan komma att ändras utifrån FHM & Svemos beslut beroende på Covid-19
Viktigast av allt!
Vid minsta tecken på symptom/sjukdom, stanna hemma.
Håll avstånd.Handhygien.

