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Inbjudan/Tilläggsregler Klubbtävling 

”Staffansritten”, 11 december 2021 

Gotland Enduro Cross Motorsällskap 

 

 

Gotland Enduro Cross MS inbjuder till klubbtävling i lagenduro, ”Staffansritten”, vid Motorgropen P18. 

Tävlingsplats: Motorgropen P18, Visby 

Koordinater: 57.5997026, 18.2836352 

Tillståndsnr: 70-295 

Typ av tävling Tävlingen är en klubbtävling för lag. Tävlingsformen är Typ 2 varvlopp. Vinnare är det 

lag som kört flest antal varv på kortaste tid. Antal varv räknas högre än sammanlagd 

tid. Vid flera heat räknas antalet varv och tid samman för att fastställa vinnare. 

Tävlingen arrangeras enligt SVEMO:s regler: Nationellt Tävlingsreglemente 2020–

2021 (NT), Svemos Specialreglemente Enduro 2021–2022 samt dessa TR. 

Tävlingen kan köras med oregistrerad motorcykel och utan körkort. 

Ansvar Allt deltagande sker på den tävlandes egen risk. Svemo, arrangörerna och dess 

funktionärer frånsäger sig allt ansvar för eventuellt inträffade skador, 

olyckshändelser och sabotage i samband med tävlingen.  

Organisation Org.kommitté Reine Olofsson, Thony Dahlström, 

Mathias Rotevall, Robert Kvarnström 

Tävlingsledare Conny Olofsson 

Banchef Thony Dahlström 

Besiktningschef Roger Karlsson 

Miljöansvarig Joel Larsson 
 

PM Tävlings-PM med detaljerad information publiceras innan tävlingen på 

https://www.gec.nu samt Facebooksidan ”GEC MS”. 

Licens 

 

Klubblicens registrerad hos arrangörsklubben (GEC MS) samt medlemsskap 

registrerat i klubbens medlemsregister i Idrott Online 

    alternativt 

Nationell licens för Enduro, under förutsättningen att föraren är medlem i GEC MS 

och att medlemskapet är registrerat i klubbens medlemsregister i Idrott Online. 

Nationella förarlicenser är samtliga licenser utom klubblicens. 

Lagsamman-

sättning 

Ungdom: Minst en och högst tre förare per lag. Bredd: Minst två och högst tre förare 

per lag. Max 40 lag per heat. 

Klassindelning - Bredd (E1-E2-E3-EE1), öppen för förare med Elit- och Senior- och Juniorlicens 

- Ungdom (E0-E1), öppen för förare med Ungdomslicens 

Förare får endast tävla i en klass. 

Heatindelning - Ungdom. Endast ett dagsheat. Tilldelad körtid 2 timmar. 20 minuter respittid 

https://goo.gl/maps/bUP7Qo2LydkBjBvD9
https://www.gec.nu/
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- Bredd. Ett dagsheat och ett kvällsheat. Tilldelad körtid 2 timmar per heat. 20 

minuter respittid. 

Förarna flaggas i mål vid kommande varvningspassering efter att körtiden gått ut. 

Specialsträcka (varv) måste vara avslutat inom respittiden för att räknas. 

Genomförande Gemensam start typ ”Le Mans”. Förare står uppställda bakom avstängd MC och 

springer fram vid startsignal. 

Valfri växling vid varvning. Växelfålla är tyst zon och mc får ej vara i gång inom 

växelfållan, skylt ”Tyst zon” gäller. Mc får ej startas innan passeringsskylt ”Start mc” 

Om förare bryter mot ovan regel så bestraffas laget med tidstillägg 5 minuter.  

Utrustning Enligt Nationellt Tävlingsreglemente 2020–2021 (NT) och Svemos Specialreglemente 

Enduro 2021–2022 med tillhörande ändringar. 

Beslut om dubbdäck meddelas via PM inför tävling. 

Startnummer Unikt startnummer per förare. Väljs i samband med föranmälan via Svemo TA. Valfri 

Bakgrund/Sifferfärg utformade enligt Svemo reglemente. 

Transponder En transponder (Mylaps/AMB MX) per lag. Transpondernummer skall anges vid 

föranmälan. Laget står för egen transponder och ansvarar för dess funktion och 

montering. 

GEC MS har ett antal transpondrar för uthyrning, om man önskar hyra transponder, 

uppges det och betalas vid anmälan, kostnad 300 kr (100 kr för ungdomslag).  

Anmälan Obligatorisk laganmälan sker via Svemo TA senast 21.00 onsdagen den 8 december.  

OBS! Ingen efteranmälan på plats! 

Anmälningsavgift Bredd 400 kr/lag. Ungdom 200 kr/lag. Anmälningsavgiften måste betalas via Svemo 

TA innan anmälningstiden gått ut för godkänd anmälan. 

Efteranmälan Via Svemo TA senast kl. 12.00 fredagen den 10 december mot en tilläggsavgift på 

100 kr/lag. 

Avanmälan Vid avanmälan via Svemo TA senast 07.00 på tävlingsdagen återbetalas hela 

anmälningsavgiften. 

Inställd tävling Information om inställd tävling ges på www.gec.nu samt klubbens Facebooksida. Vid 

inställd tävling återbetalas anmälningsavgiften -100:- i administrationsavgift. 

Priser Priser delas ut till de tre första lagen i bredd samt alla startande ungdomslag.  

Övrigt Res med Rabatterad båtresa till och från Gotland, bokas genom: Destination 

Gotland, Idrottsresor, Tel: 0771-22 33 50, uppge aktuell tävling. 

 

Välkomna! 


