Tilläggsregler Masessnowcrosscup 2018
Arrangör: Mora Motorklubb
Datum: 20 januari 2018
Tävlingsplats: Mora motorstadion
Vägbeskrivning: e45 mot malung, följ skyltarna mot mora flygplats
Anmälan: Fredag 19/1 kl:19:00-21:00, lördag 20/1: 07:00-09:00
Klasser:
Pro Open (öppen klass för stock & open )
Damer
Ungdom 14-16
Ungdom 12-14
StoraVeteran (minst 2 cylindrar ,minst 30år gammal,bladfjädring,fri
trimning. Fläktkyld motor)
Motion (Ej innehavd nationell tävlingslicens inom 3 år är kravet, max
1000cc ingen överladdning,enl racer 1000 reglementet)
Besiktning: fredag mellan 19:00-21:00. Lördag 07:00-09:00
Nummerskyltar:
Dessa skall vara enligt SVEMO:s reglemente.
Licenser: Giltig licens eller kvitto på betald licens ska uppvisas vid
anmälan
Motion & veteran löser licens på www.ta.svemo.se och uppvisar kvitto vid
anmälan
Det går även att lösa på plats, medlemskap i mora mk (200:-) samt
engångslicens(325:-)

Träning: 09:00: 3 varv per klass. OBS Transponder ska vara på vid
träning i dom klasserna som kräver transponder .
Förarsammanträde: 09:30
Första start: 10:00
Klasser med Transponder:
Pro Open
Damer
Ungdom 14-16
Ungdom 12-14

Klasser utan transponder:
Motion: Ej innehavd nationell tävlingslicens inom 3 år är kravet, max
1000cc ingen överladdning,enl racer 1000 reglementet.
Stora Veteran: minst 2 cylindrar ,minst 30år gammal,bladfjädring,fri
trimning. Fläktkyld motor.
Tävlingsform:Pro Open,motion,damer kör 2 kval + a,b,c, final,
Ungdom kör 3 finaler
Motionsklass & Veteran kör 3 kortare heat ,upplägg beroende på antal
deltagare.
Miljömatta: Miljömatta skall finnas under maskin i maskindepå
Heat indelning: Lottade heat, 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

Följande skyddsutrustning är obligatorisk:
- Skyddshjälm som uppfyller angivna krav i NT.
- Vadskaftade kängor av motocrosstyp (kraftiga) eller snowboard typ
- Skyddsväst som täcker både ryggen och bröstet vid såväl träning som
tävling.
Täckning av ryggen skall minst motsvara kraven för ryggskydd enligt NT.
Skyddsvästen får användas utanpå tävlingsdräkt. Dock skall § 2.5
uppfyllas (genom att ryggnummer anbringas på skyddsvästen).
Regelboken hittar ni på www.skotercross.se
Miljömatta:
Miljömatta skall finnas under maskin i maskindepå,matta som
absorberar bränsle och olja typ entre matta eller liknande.

Tävlingsledare: Henrik Mases
Domare:
Återbud anmälan: Agneta Mases Tel. 070-7317587


Upplysningar:
Henrik Mases 073-50 23 172
Anmälningsavgift: Ungdom,veteran & Motion 300:-, Senior + Dam 500:Prisutdelning Direkt efter tävling
Tävlingen arrangeras enligt SVEMO:s regler samt dessa TR som godkänts
av Domaren den:
Tillstånds nr :

