
                  

 
 

 

 

 

 
TILLÄGGSREGLER SVENSKT MÄSTERSKAP MOTOCROSS SOLO 2022 

 
Svemo Tillstånds nr. 64-110   
Arrangör  Vimmerby MS 
Datum  10/9-2022 
 
Tävlingsplats  Gnagaredalen 

Vägbeskrivning och koordinater: 

 Från RV. 34 sväng mot Vimmerby och följ skyltarna ”motorbana” 
 Lat: N 57º 37'' 42" / Long: E 15º 51'' 19" 

 

Klasser  SM MX1, SM MX2, & USM 125cc U17 
 
Anmälan  Anmälan och betalning av anmälningsavgift till tävlingen sker via 

www.ta.svemo.se, senast den 4 september 2022 kl.23:59, då anmälan 
också stänger, i mån av plats kan arrangören i dialog med 
motocrossektionen ta emot flera anmälningar. 

 
Observera  För anmälan till SM final, gäller särskild rutin, där förare med eller 

utan inkörda SM/USM poäng t.o.m 4 september anmäler sig i olika 
klasser i Svemo TA, (Se längre fram i dessa TR för fler detaljer och 
vägledning!) 

Efter anmälningsavgiften utgår, kommer tävlingsupplägget, tidsplan 
och startlistor att publiceras på svemo.se och mxsm.nu. 
Motocrossektionen gör en avstämning över antalet anmälda förare i 
respektive klass och i samråd med arrangören sammanställs en 
startlista.Startbekräftelse meddelas när Motocrossektionen publicerar  
startlistan! 

 
Anmälningsavgift  SM MX1/MX2 anmäln.avgift 900 kr 
 SM Women anmäln.avgift 900 kr 

USM U17 125cc anmäln.avgift 700 kr 
 

Återbud  Anmäld förare som ej kan delta på tävlingen ska avanmäla sig i 
Svemo TA, annars kan straffavgift uttas på 300 kr. Vid avanmälan 
återbetalas anmälningsavgiften (-100kr i adm.avg.) från TA. 

 
Registrering på plats  Information om tid/plats för registrering och när depån öppnar för 

MXSM/USM 125 U17 förare meddelas i samband med att tidsplanen 
offentliggörs efter anmälan stängt. Förare med licens för utländsk 
federation, ska uppvisa sin licens i anmälan/Race Office. Egen 
transponder ska medtagas till tävlingen och uppvisas vid anmälan, för 
att kontrollera om ditt transpondernummer i TA är korrekt!!! 

 
 
 
 
 
 
 



                  

 
 

 

 

 

 
 
 
Maskinunderhåll/ 
Hederspriser Maskinunderhåll utbetalas på plats enligt SR2022, arrangören/Svemo  
 MX sektion avgör hur/när maskinunderhållet utbetalas. 
 Ej uthämtat maskinunderhåll tillfaller arrangören.  
 
 
Tävlingsledare: Patrik Håkansson TA id. 16283 070-878 39 01 
Bitr.Tävlingsledare: Mikael Ericsson Ta id, 01778373 070-268 26 59 
Bitr.Tävlingsledare: Roger Clemensson Ta id. 1255 070-347 12 23 
 
Kontaktperson 
/Information: Roger Karlsson 070-399 97 97                                                                         

samt kansli@vimmerbyms.se 0492-134 77 
 

 
Jury Ordförande: Ben Nyman   ben.nyman@wakeisland.se   070-216 15 33 
Jury Ledamot: Representant   Västra distriktet 
Jury Ledamot: Henrik Vegehall  vegehall@gmail.com              070-990 58 11 
 
Miljöombud: Dennis Strid 
 
Övrigt  Se tidsplan för heatindelning m.m. (Prisutdelning sker direkt efter sista 

heatet i respektive klass!) Resultat anslås på anläggningens anslagstavla. 
 Förarmötet genomförs i watingzone inför varje träningsgrupp. 
 Teknisk kontroll sker före utsläpp till träning, minst 1/3 av de startande. 
 Ljudmätning sker med stickprov efter avslutat träningstillfälle. 
 Möjlighet till frivillig ljudmätning kommer erbjudas, tider och plats anges 

på anläggningens anslagstavla. 
  
 Återsamlingsplats vid ev. rödflagg är watingzone (gäller alla förare) 

 

Depå/boka utrymme: Vid anmälan i Svemo TA, ska föraren under fliken ”Tillbehör” ange 
önskad depåyta (”6x10m” alt. ”8x8m”). Önskas yta större än 64m2, 
ange först ”6x10m” eller ”8x8m” därefter den depåyta utöver 64m2 som 
önskas. (20 kr/m2.) Denna extra yta betalas i samband med anmälan. 
 
Förare av ekipaget som 
placeras innanför 
respektive tilldelad 
depåyta är skyldiga att 
upprätthålla rätt avstånd 
till sina grannar med 
tanke på brandrisk. Se 
nedan skiss. 
 
 

 
 

 

 



                  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Miljö/El: Miljömatta ska användas under mc och endast miljövänliga tvättmedel 

får användas på tvätt platsen. 
Beställning av el, 600 kr (220 V) alt 800 kr (380 V) Varje förare som vill 
ha el ska betala oavsett teamansluten eller ej. 

 Egen jordfelsbrytare är obligatorisk! Påkoppling av obetald el 
bestraffas med 3000kr. 

 
Passerhandlingar: Varje förare erhåller 1 band, 1 mekanikerband (tillträde bandepå) samt             

2 serviceband och extra möjlighet att köpa entrébiljett 100 kr/st.            
(max 5st per förare) sker i samband med anmälan och betalas 
samtidigt med anmälningsavgiften. 

 
Startnummer: Förare med Elitlicens för Svemo, som har felaktigt startnummer                                 

på ryggen (tryckt på tröjan eller axelskyddet) kan åläggas en straffavgift                                
på 500 kr per tillfälle det sker. 

  Tillägg: Depåtystnad 22.00-06.00. Depåmopeder, lekfordon i depån är 
förbjudna. Egen transponder ska medtagas. 

 

  Start/underlag: Motfallande grin, Betongplatta 
 
  Målgångsregler: SR 6.12.1 o 6.12.2  
 

  Sjukvård: Minimum sjukvårdsutrustning, bilaga A till SR Motocross gäller. 
Sjukvårdsansvarig för tävlingen: Victoria Gustafsson 

 
 
Denna internationella tävling arrangeras enligt Svemos Nationella Tävlingsreglemente (NT), 

Specialreglementet i Motocross, dessa tilläggsregler och styrdokument från Svemo Motocrossektion.  

Dessa tilläggsregler har godkänts av jury ordföranden direkt i Svemo TA. 

 

 

 
 

 

 
 
 



                  

 
 

 

 

 

 

Rutin och beskrivning av anmälan för SM-finalen! 
 

Nedanstående förare tillåts att anmäla sig till SM-finalen. 

 
Klasser: 
SMMX1, SMMX2  Förare med SM-poäng efter 8 deltävlingar 2022                                                     

(Se lista på nästa sida) 
- Anmäler sig i en särskild SM-poängklass. 

 
Elitförare som ej tagit SM-poäng eller ej kört SM-tidigare. 
- Anmäler sig i en särskild klass i Svemo TA. 

 
Ranking sker av MX-sektionen. (Max antal 40 st. + 6 st. 
reserver) 

 
 
 

SM MX-Women Förare med SM-poäng efter 6 deltävlingar 2022                                            
(Se lista på nästa sida) 
- Anmäler sig i en särskild SM-poängklass. 

 
Övriga förare med starttillstånd i MXSM Women 
- Anmäler sig i en klass för övriga förare. 

 
Ranking sker av MX-sektionen. (Max antal 30 st. + 5 st. 
reserver) 

 
 
 

USM 125 U17 Förare med USM-poäng efter 5 deltävlingar 2022                                               
(Se lista på nästa sida) 
- Anmäler sig i en särskild USM-poängklass. 

 
Övriga förare som ej tagit USM-poäng eller ej tidigare kört SM-
tidigare 
- Anmäler sig i en klass för övriga förare. 

 
Ranking sker av MX-sektionen. (Max antal 40 st. + 6 st. 
reserver 

 
 
 

Träning och kvalificering: 

Samtliga klasser kör 20 minuters fri träning. 

Startordning efter aktuell USM/SM ställning,                                
förare utan SM poäng enligt lottning.  

 
 

På nästa sida listas samtliga förare som tagit SM/USM-poäng t.o.m. 2022-08-28. 
 
 




