Tilläggsregler FH-TECH HILL X 2016
Tävlingstyp: Enklare Tävling
Arrangör: Mora Motorklubb
Datum: 16/4 2016
Tävlingsplats: Orsa Grönklitt
Vägbeskrivning:Följ skyltarna mot Orsa Grönklitt

Anmälan :
Anmälan i följande klasser sker via www.ta.svemo.se
•
Racer/Elit
•
Damer Elit
•
Ungdom12-14
•
Ungdom14-16
Övriga klasser anmäler sig via mail anmalan@springblast.se
Vi behöver då följande info:
•
Fullständigt person nr
•
Klubbtillhörighet (svemo-ansluten klubb)
•
Vilken klass ni önskar köra i
•
Vilket fordon kommer ni tävla på
•
Önskan om startnummer
Anmälan sker sedan även på plats den 11/4 kl 08:00-10:00
Nummerskyltarna skall vara enligt SVEMO:s reglemente.

Dödmansgrepp skall finnas monterat på skotern och konstant lysande bromsljus.
Licenser: Giltig licens eller kvitto på betald licens ska uppvisas vid anmälan.
Det går dock att lösa medlemskap i Mora mk +Engångslicens på plats
Dock vill vi ha in anmälan via mail innan tävlingen.
Förarsammanträde: 10:20
Träning: 10:30
Första start: 11:00
Miljömatta: Miljömatta skall finnas under maskin i maskindepå
Heat indelning: Anslås i depån.
Startmetod: Startljus.
Startområde: Pallbock skall användas i depå/line-up och start vid varmkörning (urblåsning av
matta utan medför direkt uteslutning från hela tävlingen) Mekaniker tillåten på startplattan till grön
flagg visas. Efter det ska mekanikern omedelbart lämna startområdet

Klasser:
- Ungdom 12-14
- Ungdom 14-16
- Motion (max 1000cc enl racer 1000 reglementet ,ej innehaft licens inom 3 år)
- Damer
- Damer Motion(max 1000cc enl racer 1000 reglementet ,ej innehaft licens inom 3 år)
- Turbo/ Överladdat ( turbo & kompressor)
- Bredband med passagerare (alla Bredbandare tillåtna)
- Lilla veteran (minst 30 år gammal, 1 cyl ,bladfjädring)
- Stora veteran( minst 30 år gammal,2 cyl,bladfjädring)
- Open Mod veteran (minst 30 år gammal, bladfjädring,byte av boggi tillåten,fri trimning)
- Racer/Elit ( innehar nationell tävlingslicens )
Heatindelning: Lottade heat.
Tävlingsledare: Charlotta eriksson
Återbud tel.nr: Agneta Mases Tel. 070-7317587
Upplysningar:Henrik Mases 073-50 23 172
Tävlingen arrangeras enligt SVEMO:s regler samt dessa TR som godkänts av svemo
Tillstånds nr :

