INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER

Lilla Valle Lundbergs minne
Arrangör:
Tävlingsdatum:
Tillståndsnummer:
Tävlingsplats:
Tävlingens status:
Tävlingens art:
Tävlingsledare:
Säkerhetschef:
Banchef:
Presskontakt:
Tävlingsbanan:

Tävlingens
genomförande:

Förarmöte:
Medelhastighet:
Klassindelning:

Tibro MK, Rosenbergsgatan 14, 543 32, Tibro
22 april 2022
70-113
Tibro, WGS84 58.42015 14.13241
Nationell
Guldhjälmstävling i form av Typ 1, mixad. Segraren är den som kört flest
antal varv på kortast tid utan att överskrida maxtiden.
Mikael Blom, 070 281 76 01
Göran Andersson
Mikael Blom
Mikael Sandberg
Banan består av ett prov, som också är ett prov på SM tävlingen dagen efter.
En centralt placerad serviceplats. Arrangören förbehåller sig rätten att göra
förändringar i banlängd/körtid och antalet varv.
Tävlingen inleds med ett mastervarv.
Start sker individuellt efter en lottad startordning med 20 sek mellan förarna
och förarens tilldelade tid räknas från dennes individuella start.
Föraren passerar depå/service mellan varje varv. Hur servicetiden disponeras
avgör föraren/vårdnadshavaren och nytt varv kan påbörjas när denne vill.
Endast varv avslutade inom maxtiden räknas.
5 minuter före start vid start/mål. Obligatorisk närvaro för förare och
vårdnadshavare.
Ej överstigande 50 km/h.
Enligt SR Enduro, SR 9.5.1:
Klass
Maskin
Över
Max
65 cc
2-takt
50 cc
65 cc
85 cc
2-takt
65 cc
85 cc
4-takt
100 cc
150 cc

Licens:

Förare skall ha giltig endurolicens (Guldhjälmslicens).

Körtid:

Klass
Körtid
Maxtid
65 cc
50 min
90 min
85 cc
60 min
90 min
Tider kan komma att ändras och detta meddelas i sådana fall i PM

Startordning:

Enligt SR Enduro 9.5

Starttid:
Service:

Första start kl 18:00.
Service enbart tillåten inom depåområdet vid start- och målplats. Vid all
service och uppställning av mc inom depåområdet användning av
miljömatta enligt SR Enduro 5.6.3. Använd inom depåområdet de
miljöstationer och soptunnor för det de är avsedda.
Depåområdet öppnar fredagen 22/4 kl. 15:00 för ankomst.

Utrustning:

Enligt SR Enduro. AMB/Mylaps MX Transponder används vid tidtagning. Det
är förarens ansvar att se till att transpondern är rätt monterad och att den
är funktionsduglig under hela tävlingen.
Anmälan till tävlingen sker på Svemo TA senast 2022-04-17.
200:Anmälan är ej godkänd innan startavgiften är betald.
Startlista kommer att publiceras på www.tibromk-enduro.se
Anmälan på tävlingsplatsen sker i Race Office fredag kl. 16:00 – 17:00.
Administrativ anmälan ska ske innan besiktning. Ryggskydd, hjälm medtages.
Samma öppettider som Race Office.
Resultatlista anslås snarast efter respittidens utgång på den officiella
anslagstavlan.
Priser utdelas till samtliga deltagare.
Gemensam prisutdelning för bägge klasser sker så snart det går.
Återbud till tävlingen sker på Svemo TA. Startavgift minus 100:- återbetalas
om återbud lämnas innan tävlingen startat. Vid ej lämnat återbud sker ingen
återbetalning.
Om färre än 20 st anmält sig när anmälningstiden gått ut eller om händelser
inträffar som står utanför arrangörens kontroll kan tävlingen ställas in. Om
detta inträffar återbetalas inbetald startavgift minus en
administrationsavgift på 100:-. Beslut om detta meddelas de tävlande via
Svemo TA.
Mikael Blom, 070 281 76 01, enduro@tibromk.se
Dusch finns i Rankås friluftsområde.

Anmälan:
Anm/startavg:
Startbekräftelse:
Adm. Anmälan:
Besiktning:
Resultat:
Priser:
Prisutdelning:
Återbud:

Avlysning:

Information:
Dusch/Omkl:

Välkomna
Tibro MK

