SKÖVDE

INBJUDAN/TILLÄGGSREGLER DELTÄVLING 5
KNOBBY SWEDISH ENDURO CHAMPIONSHIP 2017
Denna tävling arrangeras i full överensstämmelse med Svemo Nationella
Tävlingsreglemente, gällande Specialreglemente Enduro, gemensamma regler Enduro-SM
samt dessa tilläggsregler som granskats och godkänts av för tävlingen av Svemo utsedd
Supervisor.
Arrangör:

FMCK Skövde, Box 355, 541 28 SKÖVDE.

Tävlingsdatum:

2017-08-13.

Tillståndsnummer: 70-4.
Tävlingsplats:

Start och mål på trafikövningsplanen söder om Försvarsmaktens
Logistik och Motorskola, LogS, Skövde. Pilat från RV26.
GPS koordinater:

WGS84, 58°22`15.9”N 13°51`30.3”E
WGS84 decimal, 58.371095, 13.858427
RT90, 6473634, 1386085

Tävlingens status: Internationell.
Tävlingens art:

Enduro typ 1 internationell. Deltävling ingående i individuella
SM/JSM/Dam-SM/Veteran-RM Enduro 2017. Öppen för såväl
registrerade som ej registrerade motorcyklar, ej mc-körkortskrav.

Org.kommitté:

Jesper Eriksson, Peter Tapper, Ann-Louise Bengtsson och Kenneth
Rundberg.

Tävlingsledare:

Robert Svensson, 0708-127414, robert.svensson@svemo.se .

Svemo Supervisor: Patricia Eneroth.
Jury:

Patricia Eneroth, Åke Knutsson, Rolf Karlsson och Magnus Ahlgren.

Bitr.tävlingsledare: Kenneth Rundberg.
Säkerhetschef:

Torleif Thorsén.

Miljöansvarig:

Peter Tapper.

Banchef:

Jesper Eriksson.

Tävlingsbanan:

Tävlingsbanan är förlagd till Skövde Garnisonsområde och det Militära
Övningsfältet söder om Skövde. Ett varv består av 4 st specialprov,
varav 1 innehåller partier av extremkaraktär, samt transporter i
terrängen. Banlängd per varv ca 50 km. 2 tidskontroller per varv.
Arrangören förbehåller sig rätten att göra förändringar i
banlängd/körtid och antalet specialprov. Exakta längder/körtid/antal SP
i PM som distribueras vid anmälan på tävlingsplatsen samt anslag på
anslagstavla.

Banans off.g.:

2017-08-12 kl. 08:00 på den officiella anslagstavlan vid start och
målplatsen.

Medelhastighet:

Ej överstigande 50km/tim.

Klassindelning:

Enligt SR Enduro, SR E bilaga B och D:

Licens:

Klass

Maskinklass

SM1

E1

SM2

E2

SM3

E3

JSM1

E1

JSM2

E2 eller E3

DAM SM

E1, E2 eller E3

VRM1

E1, E2 eller E3

VRM2

E1, E2 eller E3

För SM och VRM klasserna gäller giltig årslicens enduro klass Junior,
Senior eller Elit, beroende på vald tävlingsklass. Det är ej möjligt att
tävla på tillfällig licens.
Tävlingen är också öppen för förare med internationell licens utfärdad
av annan till FIM ansluten federation med starttillstånd från
densamma.

Körtid:

Klass SM1, SM2, SM3, JSM1 och JSM2 kör banan 3 varv + 2 SP.
Klass DAM SM, VRM1 och VRM2 kör 2 varv + 2 SP.

Startordning:

Enligt SR Enduro bilaga B och D.

Starttid:

Första start kl. 09:00.

Startmellanrum:

3 alt. 4 startande per minut beroende på antalet anmälda.

Respittid:

30 minuter.

Service:

Service enbart tillåten inom depåområdet vid start och målplatsen. Vid
all service och uppställning av mc inom depåområdet gäller
användning av miljömatta enligt SR Enduro 5.6.3. Använd inom
depåområdet uppställd miljöstation och soptunnor för det de är
avsedda. Glöm inte brandsläckare enligt SR.E 5.6.7.
Depåområdet öppnar fredagen den 11/8 kl. 14:00 och kommer att vara
öppen till 22:00 för ankomst. Mellan 22:00 – 07:00 nästkommande dag
tyst depå. Lördag har vi öppet för ankomst 07:00 – 09:45 och 15:00 –
21:00. Depåområdet är stängt för ankomst och fordonstrafik då USM
tävlingen pågår.
För tillfällig parkering, övernattning då depåområdet ej är öppet
hänvisar vi till Kyrketorpsbanan, vägbeskrivning finns här,
http://www.skovde.fmck.se/traningsinfo/traningsomradeschema/

Utrustning:

Enligt SR Enduro. AMB / Mylaps MX Transponder används vid
tidtagning. Förare håller med egen transponder. Det är förarens
ansvar att se till att transpondern är rätt monterad och att den
är funktionsduglig under hela tävlingen.
För samtliga klasser gäller s.k FIM däck enligt SR.E 3.2.

Anmälan:

Anmälan till tävlingen sker via Svemo TA senast 2016-08-02. Länk till
anmälan http://ta.svemo.se/Tavlingsinfo/7891.aspx .

Anm./startavg.:

Samtliga klasser 800:-. Efteranmälningsavgift 500:-. Samtliga avgifter
betalas i samband med anmälan via Svemo TA. Anmälan till tävlingen
räknas ej som godkänd förrän startavgiften är betald.

Startbekräftelse:

Startlista kommer att finnas på www.endurosm.se och tävlingens
hemsida www.endurosmskovde.se .

Adm. Anmälan:

Anmälan på tävlingsplatsen sker i Race Office beläget i Motorskolans
lokaler. Öppettider för anmälan lördag 12/8 mellan kl. 17:00 – 20:00
och söndag 13/8 mellan 06:30 – 08:00. Ta med licens och transponder
för kontroll.

Besiktning:

Administrativ anmälan skall ske före besiktning. Besiktningen sker på
plats belägen intill Race Office och har samma öppettider som
anmälan. Medtag förutom mc med monterad transponder också hjälm
och ryggskydd. Ljudmätning enligt reglementet 2 METER MAX.

Resultat:

Resultatlista anslås snarast efter respittidens utgång på den officiella
anslagstavlan i start och målområdet. Under dagen kommer löpande
preliminära resultat finnas tillgängliga på internet (www.endurosm.se)
och på skärmar vid tävlingssekretariatet.

Priser:

Priser utdelas till placering 1, 2 och 3 i varje klass.

Prisutdelning:

Gemensam prisutdelning för samtliga klasser sker så snart ”topp 3
kan fastställas” på startrampen i start och målområdet.

Återbud:

Återbud till tävlingen sker via Svemo TA. Startavgiften minus 100:återbetalas om återbud lämnas innan tävlingen startar. Vid ej lämnat
återbud sker ingen återbetalning.

Avlysning:

Om färre än 50 st anmält sig till tävlingen när anmälningstiden gått ut
eller om händelser inträffar som står utanför arrangörens kontroll kan
tävlingen ställas in. Om detta skulle inträffa återbetalas inbetald
startavgift minus administrationsavgift 100:-.

Ansvar:

Allt deltagande sker på egen risk. Svemo, FMCK Skövde med
funktionärer, frånsäger sig allt ansvar för inträffade olyckor under
tävlingen.

Information:

Tävlingens egna hemsida www.endurosmskovde.se eller
www.endurosm.se . Information lämnas också på telefon av Kenneth
Rundberg 070-5159170 eller via e-post krcnc.se@gmail.com .

Dusch/Omkl.:

Erbjuds i lokal ett antal km från depåområdet. Vägvisning
tider m.m i PM.

Försäljning:

Försäljningsställen för kioskvaror, korv, hamburgare m.m finns öppna
under tiden tävlingen pågår i servicedepå och vid Kyrketorpsbanan.
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