Inbjudan och tilläggsregler för

LUNDAPOKALEN
ingående som årets tredje deltävling för
Knobby Swedish Enduro Cup, SM, JSM, SM damer, RM veteraner och
SvESK 125 cc Junior Cup, lördagen den 20 maj 2017
ARRANGÖR

Tävlingen arrangeras av Östhammars MK, Box 83, 742 21 Östhammar.
Hemsida: www.osthammarsmk.se

TÄVLINGSDATUM

Lördagen den 20 maj 2017

TÄVLINGENS ART

Typ 1-Internationell på pilad bana ingående som tredje deltävling i Knobby Swedish
Enduro Cup, SM, JSM, SM damer, VRM och SvESK 125 cc Junior Cup 2015.
Internationell tävling. Svemo tillstånd nr.70-2

ORGANISATIONSKOMMITTÉ

Roger Jansson (ordf), Martin Larsson, Jan Nyström, och Anders Elm.

TÄVLINGSLEDARE

Jan Nyström, ID 4290, tel: 070-576 96 41, e-mail: nystrom.jan@hotmail.com.
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Vakant
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Vakant
Roger Jansson
Martin Larsson
Rickard Hagman
Kent Mattsson
Gunnar Olsson
Jan Nyström, se ovan

SUPERVISOR/JURY

Håkan Hillman ID 18652 (Supervisor och ordf.) samt Henry Nyström och KG Kvarnström

FÖRARE

Skall inneha giltig förarlicens för enduro. Körkort erfordras inte då tävlingen genomförs
på inhägnat område.

UTRUSTNING

Tävlingen körs utan krav på registrerad mc. Ljudnivå enligt SR. AMB MX-transponder
skall användas. I övrigt enligt gällande reglemente.

KLASSINDELNING

Klass 1: SM 1 för motorcyklar tillhörande Enduro 1,
Klass 2: SM 2 för motorcyklar tillhörande Enduro 2,
Klass 3: SM 3, för motorcyklar tillhörande Enduro 3,
Klass 4: JSM 1 för motorcyklar tillhörande Enduro 1 inkl. SvESK 125 Cup
Klass 5: JSM 2 för motorcyklar tillhörande Enduro 2 och 3,
Klass 6: VRM 1 för förare som under året fyller 40 - 49 år,
Klass 7: VRM 2 för förare som under året fyller minst 50 år
Klass 8: SM Damer
Klass 9: Bredd ,i mån av plats

ANMÄLAN

Sker via Svemo TA, senast Onsdag 10maj Transpondernummer skall anges vid
anmälan.

ANMÄLNINGSAVGIFT

Klass 1-8: 800 kr och klass 9: 500 kr.
Hela avgiften betalas i samband med anmälan i Svemo TA.

GALLRING

Max 240 startande kan få plats. Gallring sker först i Klass 9 i den ordning kompletta
anmälningar inkommit.

EFTERANMÄLAN

Mottages i mån av plats mot erläggande av efteranmälningsavgift, 500 kr för
SM/JSM/VRM och 200 kr för övriga klasser.

SEEDNING, STARTORDNING OCH STARTTID

Seedning och startordning enligt SM-reglementet.
I samtliga klasser startar 3-4 förare per minut. Första start kl 09:00.

STARTBEKRÄFTELSE OCH
PM

Startbekräftelse skickas inte till anmälda förare, utan publiceras på www.endurosm.se
och www.osthammarsmk.se. Ev. kompletterande PM på tävlingsdagen anslås på
tävlingens officiella anslagstavla.

STARTPLATS

Lunda Flygfält. Pilat från väg 288 mellan Alunda och Gimo. Från Uppsala (E4/väg 55)
kör väg 288 mot Östhammar c:a 43 km. På E4 norrifrån - tag av österut på väg 292 till
Gimo och sedan höger på väg 288 mot Uppsala.
Latitude N 60º 8' 16''/Longitude E 18º 7' 4''/X=6671058/Y=1628501
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DEPÅ

Tillträde till depån från fredag 19/5 kl 08.00. Funktionärer kommer att anvisa
serviceutrymme. El-anslutning kommer inte att tillhandahållas inom depåområdet.
På grund av att flygfältet är uthyrt för annan verksamhet söndagen den 21/5. måste
depåområdet vara utrymt efter tävlingen på lördagskvällen. Soppåsar delas ut vid
anmälan och allt skräp tar förare /team med sig hem! Inga dubbar/sprintar får
borras ner i asfalten.

BULLERRESTRIKTIONER

På grund av de bullerrestriktioner som gäller för Lunda flygfält får inga
motorcyklar startas eller köras inom depåområdet, annat än för ljudmätning vid
besiktning från fredag kl 18.00 till 20.00 samt lördag kl 09.00.

ANMÄLAN TÄVLINGSDAGEN

Anmälan kommer att vara öppen fredag 19/5 kl 17:00 - 20:00 och lördag 20/5 kl
07:30 - 08:30.

BESIKTNING

Fredag 19/5 kl 17:00 - 20:00 och lördag 20/5 kl 07:30 - 08:30 och skall ske senast 60
minuter före respektive starttid.
Arrangören förbehåller sig rätten att placera reklam på tävlingsnummerskyltarna.

TRANSPONDER

All tidtagning för samtliga klasser kommer att ske med transponder. Transpondern skall
sitta påmonterad på motorcykeln vid besiktning. Föraren ansvarar själv för att
transpondern är laddad och funktionsduglig. Kontroll av transponder kommer att ske vid
besiktningen.

LJUD, LJUDMÄTNING

Ljudmätning kommer att ske före tävling. Dessutom kommer stickprovskontroller att ske
under tävlingen.

BRÄNSLE

Kommer ej att tillhandahållas av arrangören. Närmaste bensinmack finns i Gimo, 7 km
från tävlingsplatsen (OKQ8 och Preem).

TÄVLINGSBANA

Banvarvets längd är c:a 50 km och består av fyra specialprov och en beräknad körtid på
c:a 80 minuter per varv. SM och JSM kör fyra varv, VRM och SM Dam kör tre varv,
Bredd, kör två varv +2 sträckor
Banan offentliggörs genom anslag på tävlingens officiella anslagstavla i depån fredag
den 19/5 kl 08:00.
Där banans transportsträckor passerar allmän väg skall mc ledas över vägen.

SERVICE

Service tillåten endast i depån, som passeras två gånger på varje banvarv. Miljömatta
skall användas vid all uppställning i depån.

RESPITTID

30 minuter för samtliga klasser.

PRISUTDELNING

Snarast efter målgång vid start- och målområdet.

PRISER

Totalsegraren erhåller inteckning i vandringspriset Lundapokalen.
Hederspriser till de tre bästa i respektive klass.

ÅTERBUD

Lämnas via Svemo TA.
Vid återbud återbetalas anmälningsavgiften minus 100 kr. Om återbud ej lämnats vid
start av tävlingen sker ingen återbetalning. Vid inställd tävling återbetalas
anmälningsavgiften minus 50 kr.

LOGI

Gimo Vandrarhem (7 km), i Gimo samhälle. Bokning på tel 0173-401 15.
Gimo Herrgård, (7 km), tel 0173-889 00. Logi finns även i Östhammar (20 km)

AVLYSNING

Vid omständigheter som arrangören inte kan råda över kan tävlingen avlysas, vilket i
sådant fall meddelas på www.endurosm.se och www.osthammarsmk.se.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Jan Nyström, tel: 070-576 96 41, e-mail: nystrom.jan@hotmail.com.
Kompletterande information kommer att läggas ut på www.endurosm.se och
www.osthammarsmk.se samt anslås på anslagstavlan i depån.

ANSVAR

Allt deltagande sker på egen risk. Svemo, Östhammars MK, tävlingsledning och
funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador, olycksfall och
sabotage mot banan.
Denna tävling hålls I full överensstämmelse med Svemo regler och dessa TR som
granskats och godkänts av Svemo utsedd Supervisor. Tillståndsnummer 70-2
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