Inbjudan och tilläggsregler Kråkeguldsracet
Nationell tävling i Enduro för Guldhjälmsförare 2021-07-21.
FMCK Skövde har nöjet att bjuda in till Guldhjälmstävling i Enduro. Denna tävling arrangeras enligt SVEMO:s
regler och dessa tilläggsregler som godkänts av Västra Distriktets Enduroansvarig.

Tillståndsnummer:

70-232.

Arrangör:

FMCK Skövde, Box 355, 541 28 SKÖVDE.
https://www.fmckskovde.se/

Org.kommitté:

Peter Hamberg, Joakim Andersson och Kenneth Rundberg.

Tävlingsledare:

Magnus Ahlgren, 070-2640416, ahlgrenjam@hotmail.com

Säkerhetschef:

Kåre Olsson.

Miljöansvarig:

Peter Hamberg.

Coronaansvarig:

Patrik Linder.

Tävlingsdag:

Onsdagen den 21/7 2021.

Ankomst:

Övernattning kan ske från dagen innan vid start och målplatsen.

Start och mål:

Kråkberget / Kyrketorpsbanan / Tovatorp 3 km sydost Skövde centrum på det Militära
Övningsområdet. Vägvisning GPS koordinater enligt denna länk
https://goo.gl/maps/hqTpUUsWRF49C2uX8

Tävlingens art:

Nationell Guldhjälmstävling, enduro typ 2 varvlopp för klass Guldhjälm 50, 65 och 85cc,
2 heat/klass enligt rullande schema. Segrare är den som sammanlagt (heat 1 och 2)
har kört flest antal varv på kortast tid.

Licenskrav:

Guldhjälmslicens Enduro. Ingen tillfällig licens kan lösas.

Klassindelning:

Klass 1: Guldhjälm 50 cc, för förare på motorcyklar max 50 cc
Klass 2: Guldhjälm 65 cc, för förare på mc 51-65 cc.
Klass 3: Guldhjälm 85 cc, för förare på mc 66–85 cc tvåtakt, 100-150 cc 4- takt

Anmälan:

Anmälan görs via Svemo TA. https://tam.svemo.se/
Sista anmälningsdag 2021-07-18 kl. 23.59. Ingen efteranmälan.
Minsta antalet per klass, 5st. (Vid färre deltagare så ställs klassen in)

Bana:

Pilad och delvis bandad bana. Banlängd och detaljer vid förarmöte alt. PM.
Banan är anpassad för guldhjälmstävling.

Körtid:

Klass 1 Guldhjälm 50 cc, 25 min. x 2 heat.
Klass 2 Guldhjälm 65 cc, 30 min. x 2 heat.
Klass 3 Guldhjälm 85 cc, 40 min. x 2 heat.

Tidtagning:

Sker med AMB MX transponder. Tillhandahålles ej av arrangören. För dig som ej har
transponder, kolla med din klubb eller klubbkompis om möjlighet till lån.

PM

Publiceras på https://www.fmckskovde.se/

Kiosk / Servering:

Finns ej att tillgå.

Dusch, omkl:

Kan tyvärr ej erbjudas på tävlingsplatsen

Anmälan på plats:

På tävlingsdagen mellan kl. 08.00-09.00 för klass 1,2 och 3.
Medtag transponder för kontroll.

Anmälningsavgift:

250 kr. Betalas i samband med anmälan via Svemo TA

Besiktning:

I anslutning till anmälan tävlingsdagen. 08.15-09.15.
Besiktning och ljudmätning (max 112dB 2m max) för samtliga startande.

Förarmöte:

Klass 1,2 och 3 kl. 09.30 vid klubblokalen
(Kan komma att ändras till digitalt PM via hemsidan)

Mastervarv:

Mastervarv innan resp. start i resp. klass.

Mastervarv / Start:

Heat 1 Klass 1 kl. 10.00 / 10.15
Heat 1 Klass 2 kl. 11.00 / 11.15
Heat 1 Klass 3 kl. 12.05 / 12.20
Heat 2 Klass 1 kl. 13.20
Heat 2 Klass 2 kl. 14.10
Heat 2 Klass 3 kl. 15.10

Uppställning innan start: 10min före utsatt starttid.
Startordning:

Heat 1 i startnummerordning. Heat 2 enligt resultatlista från heat 1.

Startmellanrum:

Klass 1,2 och 3 enskild start med minst 10 sekunders startmellanrum.
Exakt startmellanrum meddelas på förarmötet alternativt i PM.

Respittid:

15 minuter / Heat för samtliga klasser.
Varv som fullföljts inom respittiden räknas in i resultatet.
Ingen uteslutning om respittiden överskrids.

Resultat:

Anslås snarast efter målgång i resp. klass på anslagstavla vid klubblokalen

Prisutdelning:

Snarast efter protesttidens utgång vid klubblokalen.
Gemensam prisutdelning för samtliga klasser.

Priser:

Pris till samtliga deltagare.

Återbud:

T.o.m 2021-07-19 via Svemo TA. Därefter via mail till smocken@gmail.com eller via
telefon till Joakim Andersson, 0725-237077. Vid lämnat återbud före tävlingsstart
återbetalas anmälningsavgiften minus en expeditionsavgift om 50 kr. Ingen återbetalning om
återbud ej lämnas.

Avlysning:

Om inte fler än 20 st, förare totalt är anmälda vid anmälningstidens utgång kan tävlingen
komma att ställas in.
Besked härom meddelas på hemsidan efter anmälningstidens utgång den 19/7.
Vid eventuell avlysning återbetalas anmälningsavgiften minus exp.avgift 50 kr.

Upplysningar:

https://www.fmckskovde.se/ eller Joakim Andersson, 0725-237077.

Covid 19:

Tävlingen följer de riktlinjer som Svemo tagit fram med anledning av pågående pandemi.
Detta medför att tävlingen är publikfri. Eftersom råd och riklinjer ständigt förändras kommer
de slutliga regler som gäller för tävlingen avseende Covid 19 att publiceras på
https://www.fmckskovde.se/ den 14/7.

Viktigast av allt ! Vid minsta tecken på symptom/sjukdom stannar du
hemma. Håll avstånd och ha god handhygien!

