PM till SMK Värnamo´s, Deltävling absolutmx.se Smålandscupen Enduro Just 4
Fun samt DM för södra distriktet.
Arrangör: SMK Värnamo
Tävlingsdatum: Lördagen den 17 Februari 2018.
Tävlingens art: Nationell endurotävling, Typ 1 Mixad, ingående i DM för södra distriktet 2018.
Tävlingsplats: SMK Värnamos crossbana på Stomsjö.
Avfart Värnamo V på väg 27 och följ skyltar motorstadion.
Anmälan:

http://www.svemo.ta senast 15/2 före kl.24.00
Ingen efteranmälan.
Sista återbudsdag för återbetalning av anmälningsavgift är 16/2.
Återbud skall lämnas på Svemo-TA.

Anmälningsavgift: 150: - Ungdom och Dam. Övriga klasser 300: Licenskrav: Min: Nationell Enduro licens.
Startbekräftelse: Startlista / startbekräftelse kommer att finnas på www.mx-results.com
Besiktning, ljudmätning: Samtliga deltagare skall besiktiga och ljudmätning 112Db (2 meter max)
Nummerplåtar och bakgrundsfärg skall vara enligt nedan oavsett klass:
Klass.
Bottenfärg
Sifferfärg
Dam.
Lila
Vit
Ungdom/Pojkar.
Vit
Svart
Ungdom/Flickor.
Vit
Röd
Junior.
Grön
Vit
Senior.
Gul
Svart
Elit.
Röd
Vit (även dam med elitlicens)
Fordon: Oregistrerad motorcykel tillåts, inget körkortskrav.
Banan: Banvarvet är ca.11 km.
Service / Depå: All service och tankning sker med avstängd motor. Miljömatta obligatorisk.
Anmälan och besiktning startgrupp 1: 07.45 - 8.30
Start Kl.08.45
Klass 1: U E0 (85)
Klass 2: U E1 (MX2)
Klass 3: Dam Enduro Girls Open Ingår i DM 2018.
Antal varv: 3 varv
Tilldelad max. körtid: 1h 30min.
Anm: Tiden tas från start till mål inkl. depåstopp.
Arrangören har rätt att stoppa förare för nytt varv om denne inte har några möjligheter att nå målgång
inom respittiden.
Förarsammanträde 08.30

Anmälan och besiktning startgrupp 2: 09.00 – 10.00
Start Kl.11.00
Klass 4: Senior Elit
Ingår i DM 2018.
Klass 5: Junior
Ingår i DM 2018.
Klass 6: Bredd
Antal varv: 5 varv klass 4 och 5 och 4 varv för klass 6
Tilldelad max. körtid: 2h 30 min klass 4 och 5 och 2 tim. för klass 6
Anm: Tiden tas från start till mål inkl. depåstopp.
Arrangören har rätt att stoppa förare för nytt varv om denne inte har några möjligheter att nå målgång
inom respittiden.
Förarsammanträde 10.15 prisutdelning startgrupp 1

Anmälan och besiktning startgrupp 3 11.30 - 12.30
Start Kl.13.30
Klass 7: Motion 16 till 39
Klass 8: Motion 40 till 50
Klass 9: Motion 50+
Antal varv: 3 varv
Tilldelad max. körtid:1h 30 min.
Anm: Tiden tas från start till mål inkl. depåstopp.
Arrangören har rätt att stoppa förare för nytt varv om denne inte har några möjligheter att nå målgång
inom respittiden.
Förarsammanträde 13.00, prisutdelning startgrupp 2
Prisutdelning startgrupp 3 snarast efter avslutad tävling
Startmellanrum: Start kommer ske i seedad ordning (efter deltävling 1) Individuell start sker sedan
med 5 sekunders mellanrum och förarens tilldelade tid räknas från dennes individuella start.
Startfålla: Alla förare skall vara uppställda i startfållan senast 10 min. innan utsatt startid.
Förfarande: Föraren skall inom tilldelad körtid genomföra ett visst antal varv.
Start sker med förarna uppställda i startled med 4 förare i var led.
Individuell start sker sedan med 5 sekunders 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.
Anm: Tiden tas från start till mål inkl. depåstopp.
Arrangören har rätt att stoppa förare för nytt varv om denne inte har några möjligheter att
nå målgång inom respittiden.
Tidtagning: Sker med Mylaps MX transponder. Gäller samtliga klasser.
Föraren får själv hålla reda på hur många varav han/hon åkt
Transponder: Mylaps MX transponder kommer användas för tidtagning.
Föraren skall medföra egen transponder. Det kommer finnas ett begränsat antal transpondrar att hyra
för 200 kr.

Ansvar:

Allt deltagande sker helt på den tävlandes egen risk. Svemo och SMK
Värnamo och dess funktionärer frånsäger sig allt ansvar för ev. inträffade
skador och olyckshändelser i samband med tävlingen.

Tävlingsledare: Torgny Henriksson. Bitr. tävlingsledare: Ingmar Hultman.
Upplysningar:

Ingemar Hultman 070 6241425 samt Torgny Henriksson 070 5604408.

Domare:

Svemo domare, Fredrik Johansson

Miljö/Ban ansv: Andreas Bergström
Toalett:

Toaletter finns på tävlingsområdet.

Servering:

I klubbstuga finns kiosk som serverar hamburgare, korv, godis och kaffe.

Sjukvård:

Finns på anvisad plats. Telefon nr anslås tävlingsdagen

Prisbedömning: I klass 4 och 5 skall samtliga varv skall fullföljas för att prisbedömas, bruten förare
prisbedöms inte.
Minst 1 varv måste fullföljas för att prisbedömas gäller klass 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9.
Resultaten anslås på anslagstavla vid omklädning samt på www.mx-results.com
Priser:

Enligt Smålands Cupens regler

Poäng fördelning: Klass 1 – 5. 25, 22, 20,18,16,15, 14, 13, 12, etc.
Klass 6 - 9 Poäng fördelas enligt följande per klass. 1:a 100 p, 2:a 90 , 3:a 80,
4:a 75, 5:a 70, 6:a 65, 7:a 60, 8:a 59, 9:a 58, 10:a 57 etc.
Poäng fördelas på max 66 st förare/klass, 67:de plats 0 poäng.
Total resultat:

3 st i varje klass vid varje deltävling i samtliga klasser.

Toalett:

Toaletter finns på tävlingsområdet.

Parkering:

Parkera på anvisad plats

Avlysning:

Om väderförhållande eller annan händelse inträffar som står utanför arrangörens
kontroll, kan tävlingen ställas in.
Besked härom meddelas på SMK Värnamos hemsida efter anmälningstidens
utgång.
Vid eventuell avlysning återbetalas anmälningsavgiften minus expeditionsavgift
om 50: -.

Vi önskar er en trevlig dag

Välkomna! /SMK Värnamo

