Guldhjälm Enduro ”Jontes minne” 17/9 2022 i samband med SM deltävling 5
&6
Inbjudan och Tilläggsregler
Tävlingen är Typ 1 Mixad och arrangeras enligt SVEMO regler och dess TR som har
godkänts av Svemo Endurosektion. Denna tävling hålls i full överensstämmelse med
SVEMO:s nationella tävlingsreglemente och gällande specialreglemente Enduro,
gemensamma guldhjälmsregler
Arrangör :Töreboda Motorklubb
Plats: Bällefors flygfält

Koordinater : N 58° 36' 28.36", E 14° 7' 54.14"

Tävlingsdatum: 17/9 2022
Tävlingens art: Enduro Typ 1 mixad, oregistrerad MC tillåten
Organisations Kommitté: Daniel Johansson, Jan Olof Wallskog
Tävlingsledare: Jan Olof Wallskog
Banchef: Erik Wallskog
Tidtagning: Marcus Fränden
Säkerhetschef: Joakim Eriksson
Miljöchef: Erik Wallskog
Start och mål: SI Johansson
Tävlingens art:
Guldhjälmstävling, enduro typ 1, mixad. 1 heat. med 2 klasser

Körtid: 65cc 50 min & 10 varv , 85cc 60 min och 12 varv

Förfarande: Start sker med förare uppställda i startled med visst mellanrum och förarens
tilldelade tid räknas från dennes individuella start.
Föraren passerar depå/service mellan varje varv. Hur servicetiden disponeras avgör föraren
själv och nytt varv kan påbörjas när denne vill. Endast varv avslutade inom den tilldelade
tiden räknas. Flera varv än utsatt antal får ej köras Start listan kommer att synas på plats
tävlingsdagen.

Bedömning: Vinnare i varje klass är den som av det utsatta antalet varv har den kortaste
sammanlagda körtiden. Antal varv räknas högre än sammanlagd tid. Om körtiden ej går att
särskilja avgör tid på sista varvet, sen näst sista osv
Utrustning: Enligt NT och SR Enduro
Licenskrav: Guldhjälmslicens enduro giltig för 2022

Klassindelning Klass 1: Guldhjälm 65cc, för förare på mc 51–65 cc tvåtakt.
Klass 2: Guldhjälm 85 cc för förare på mc 66–85 cc tvåtakt, 100–150 fyrtakt.
Bana: Helbandad bana. Banlängd samt körtid & antal varv och ev. annan info fås av PM vid
anmälan på plats. Banan är anpassad för guldhjälmstävling.
Körtider: 65 cc 50 min. 85 cc 60 min.
Tidtagning: 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. Transponder tillhandahålls ej av arrangör.
Anmälan via Svemo TA: Från och med 29/8 till den 15/9 2022 Anmälningsavgift 200 kr
Efteranmälan och på tävlingsdagen 300 kr
Adm. Anmälan: Sker tävlingsdagen KL 1600–1700 i Race office
Besiktning: Administrativ anmälan ska ske innan besiktning. Ryggskydd, hjälm medtages.
Samma öppettider som Race Office.
Förarmöte: 10 Minuter före mastervarv. Obligatorisk närvaro för förare och vårdnadshavare.
Mastervarv: Klockan 17.45
Start: Snarast efter mastervarv
Startmellanrum: 20 sekunder enskild start Startordning lottas
Respittid: Arrangören äger rätt att neka förare gå ut på nytt varv om de anser att denne
utom alla tvivel inte kommer hinna fullfölja varvet innan den tilldelade körtiden gått ut.
Resultat: Anslås snarast efter målgång
Prisutdelning: Snarast efter protesttidens utgång
Priser: Till samtliga deltagare.
Protest: ENL gällande enduroreglemente

Officiell anslagstavla: Endast digital anslagstavla kommer användas där officiell information
och resultat anslås. Liveresultat hittas via nts.timing.se

Avlysning: Om färre än 15 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.
Återbud: Återbud till tävlingen sker på Svemo TA. Startavgift minus 100:- återbetalas
om återbud lämnas innan tävlingen startat. Vid ej lämnat återbud sker ingen
återbetalning.

