Inbjudan och Tilläggsregler

Swedish Cross Country Series delt 2
Arrangör: Mälardalens EK
Tillståndsnummer:
Tävlingsdatum: 2021-07-10
Tävlingsplats: Berby Motorcenter Vendel Tag avfart 191 kör sedan mot Örbyhus efter ca 6 km
ligger det på vänster sida precis bredvid vägen
Tävlingens art: Enduro Typ 2
Oregistrerad och registrerad mc tillåten. Tävlingen anordnas i överensstämmelse med
Svemos gällande Nationellt
Tävlingsreglemente, SR Enduro samt dessa tilläggsregler som granskats och godkänts av
Svemo supervisor.
Smittskyddsåtgärder: Vi kommer via ett PM som läggs ut på malardalensek.se att redogöra
för vilka smittskyddsåtgärder som kommer gälla på tävlingsplatsen.
Både inför, under och efter tävlingen. Det är din skyldighet, som deltagare eller
serviceperson, att följa dessa.
Organisationskommitte: Peter Viberg, Kent Pettersson, Dennis Svensson.
Tävlingsledare: Peter Viberg Bergsbrunna Villav 62a uppsala 070-5431668 OBS Efter 17.00
Tidtagningschef: Johan Hallberg
Säkerhetschef: Kent Pettersson
Miljöchef: Peter Holmberg
Supervisor: Johan Andersson
Corona-ansvarig: Jenny Holmberg
Upplysningar: Peter Viberg 070-543 16 68 OBS efter 17 Johan Andersson 0730-319354
Klassindelning, licenskrav och körtid
Klass Licenskrav Notering Körtid minuter
1 Elit Elit eller Seniorlicens enduro 150
2 Junior Junior, Senior, Elitlicens enduro Max 23 år enligt SR.E 4.7.2.1 150
3 Senior Seniorlicens enduro 150
4 Dam Elit/Senior/Juniorlicens enduro 150
4 Motion Dam Senior/Juniorlicens enduro 120
5 Motion 15-29 Senior/Juniorlicens enduro 120
6 Motion 30-39 Seniorlicens enduro 120
7 Motion 40-49 Seniorlicens enduro 120
8 Motion 50-59 Seniorlicens enduro 120
9 Motion 60+ Seniorlicens enduro 120

Efter av Endurosektionen beviljad dispens får förare som åldersmässigt är Junior, men som
innehar Elit-licens, enligt regel S.R. 4.7.2.1
anmäla sig i Juniorklassen. Möjligheten att lösa en tillfällig licens för deltagande finns. Löses
via Svemo TA före tävling. Ej på plats.
Föranmälan: Via SvemoTA, senast tisdagen den 6/7 kl. 23.59, därefter krävs efteranmälan.
Anmälan är ej godkänd innan startavgift
är betald. I motionsklasserna kommer antalet deltagare av smittskyddsskäl maximeras till
totalt 300.
Anmälningsavgift: 500 kr för samtliga klasser. Efteranmälningsavgift +200 kr.
Efteranmälan: Via Svemo TA senast Fredag 9/7 23.59. Ingen efteranmälan på plats.
Avanmälan/Återbud: Via SvemoTA senast 9/7 23,59 Vid återbud återbetalas startavgiften
minus 100 kr i
expeditionsavgift. Vid återbud senare än utsatt tid sker ingen återbetalning.
Startbekräftelse: Startlista kommer att finnas på ta.svemo.se
Depå: Miljömatta och Brandsläckare enligt SR Enduro. Miljöstation finns och där skall allt
samlas på angiven plats. Tillgång till depå
tidigast Fredag 9/7. Ingen el kommer att kunna erbjudas. Tyst depå gäller mellan kl. 22.0007.00. Dusch/omklädningsrum
kommer pga Covid inte erbjudas.
Motorcyklar får under inga omständigheter köras på området annat än under tävlingstid.
Alltså är all körning förbjuden fram till
förarens start och efter målgång.
OBS! Endast MAX 2 servicepersoner, och inga andra, per förare får följa med in på
tävlingsområdet.
Anmälan/Besiktning: Av smittskyddsskäl kommer ingen anmälan eller besiktning göras på
plats. Fullgjord anmälan i Svemo TA är
tillräckligt. Var extra noga med att se till att du uppger ett korrekt transpondernummer redan
vid föranmälan. Besiktning och
ljudmätning kan komma att genomföras genom stickprov
Utrustning: Enligt NT och SR Enduro
Transponder: Transponder (Mylaps/AMB MX) användas för tidtagning. Transpondernummer
skall (!) anges vid föranmälan. Föraren
står för egen transponder och ansvarar för dess funktion, montering och nummer.
Förarmöte: Av smittskyddsskäl kommer inget förarmöte att hållas, utan vi hänvisar till PM för
vidare info.

Heat och indelning: Tävlingen kommer köras i 3 heat. Ett heat för tävlingsklasserna 1, 2, 3 & 4
samt 2 heat för Motionsklasserna. Vilka
motionsklasser som kör i vilket heat kommer bestämmas senare och meddelas i PM. Detta av
smittskyddsskäl då vi behöver se till att
antalet förare fördelas så lika som möjligt mellan heaten och vi undviker onödig trängsel.
Starttider: Motionsheat 1, 09.00. Motionsheat 2, 11.30. Tävlingsheat 3 (Klass 1,2,3,4) 14.00.
Startförfarande: Masstart på signal. ytterligare info och detaljer ges i PM.
Bedömning: Segrare i respektive klass är den förare som kört flest varv på kortast tid.
Respektive heat flaggas av då körtiden för
heatet gått ut oberoende av var ledaren befinner sig. Påbörjat varv innan körtiden gått ut
måste avslutas innan körtid plus respittid
gått ut för att räknas in i resultatet. Förare som befinner sig på banan efter att respittiden
gått ut är skyldig att på funktionärs
anmodan lämna tävlingsbanan för att bereda plats för nästa start. Minst ett kört varv innebär
placering i resultatlistan.
Respittid: 30 minuter.
Service: Servicedepån ser vi gärna att den av smittskyddsskäl nyttjas så lite som möjligt.
Detta är anledningen till att motionärernas
körtid endast är 120 minuter. Med denna kortare körtid kommer de flesta inte behöva tanka
och vi undviker trängsel.
Obligatoriska depåstopp krävs i klass 1-4.
En särskild servicedepå kommer som finnas och endast här får service utföras. Ytterligare
info kommer i PM
Seedning: Seedning till startuppställning/startled i klasserna 1, 2, 3 & 4 kommer baseras på
Swedish Enduro Cup, EM/VM och tidigare
långlopp/klassikertävlingar. Arrangören förbehåller sig rätten att förfoga över och att kunna
utdela s.k Wildcard. Förare som ej kan
seedas p.g.a obefintligt seedningsunderlag placeras i en grupp där lotten avgör och dessa
placeras efter seedade förare i
startordningen. Startuppställnings-/Startleds- lista publiceras lördag kväll.
Motion kommer inte detta första år seedas innan tävlingen. Förfarandet för startuppställning
i samtliga heat kommer beskrivas i PM.
Bana: Ytterligare info om banan kommer i PM.
Resultat: Anslås fortlöpande på facebooks sidan ”vi som kör östra och Mc sport cup” där
även slutgiltigt resultat kommer publiceras samt efter tävlingen på Mälardalens Eks hemsida
Priser: Priser till de fem främsta i tävlingsklasserna samt de sju främsta i motionsklasserna.
Priser som utdelas för SCCS kommer presenteras
på www.sccseries.se

Prisutdelning: Ingen prisutdelning för motionsklasserna utan de priserna hämtas vid
varvräkningen. Tävlingsklasserna har en enklare prisutdelning efter att respittiden är slut
efter deras start och baseras på de preliminära resultaten.
Inställd tävling: I händelse av att tävlingen måste ställas in på grund av förhållande som
arrangören ej råder över eller att antalet
föranmälda förare är mindre än 200 st den 6/7, meddelas detta till de tävlande via Svemo TA.
Inbetalda avgifter återbetalas minus
100 kr i administrativ avgift.
Varmt välkomna till Bergby Motorcenter

