
                                
 

PM för Vrigstad MKs deltävling 2017-03-04 på Hagabanans 
motorsportområde, Vrigstad.  
 
Följ denna länk för vägbeskrivning: http://www.vrigstadmk.se/vagbeskrivning.html  
 
Tävlingen kommer att köras som TYP 1 Mixad. 
 
Tankning och service får endast ske i depå/service område, miljömatta skall 
användas. 
Körning i depå/service område är tillåtet med låg hastighet. 
 
Förarna skall vara uppställda i "startfållan" 5 minuter före utställd 
starttid - tider anslås på startlistor vid anmälan. 
Föraren skall inom tilldelad körtid (respittiden) 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 första 
passeringen över start/mållinjen.  
Föraren måste passera depå/service område mellan varje varv.  
Hur servicetiden disponeras avgör föraren själv och nytt varv kan påbörjas när denne 
vill. Arrangören äger rätt att neka förare gå ut på nytt varv om de anser att denne 
utom alla tvivel inte kommer hinna fullfölja varvet inom respittiden. 
Endast varv avslutade inom den tilldelade tiden (respittiden) räknas.  
Flera varv än utsatt antal får ej köras. 
 
Dubbdäck får användas. 
 
Absolut förbjudet att köra eller gå (om det är snö) i skidspåret på elljusspåret. 
 
Banvarv ca: 10 km 
 
Servering och dusch finns i klubbstugan. 
 
Besiktning: Enligt NT. Samtliga startande.  
Ljudmätning 112Db (2 meter max) kommer att utföras av minst 30 % av deltagarna, 
se anslag vid anmälan. 
 
 
Supervisor:   Fredrik Johansson 
Säkerhetschef:  Stefan Johansson 
Sjukvård:   Stefan Johansson, Rödakorset. 
Miljöansvarig:  Mats Karlsson 
Tävlingsledare:  Nils-Göran Hellkert 
Bitr.tävl.ledare:   Alf Wihrén 
Banchef:   Torbjörn Bard 
Återbud gör på:  Svemo TA Se serieregler. 
Upplysningar: NG  Hellkert 0708-43 43 68 



                                    
 
 
Startgrupp 1: Start kl.08.45 
 
Klass 1 E0, klass 2 E1 samt klass 3  Dam ”Enduro Girls” samt  
Klass 9 Motion 51-   
3 varv Tilldelad körtid 1h 30 min  
 
Anmälan kl.07.45 – 08.30 i klubbstugan. 
Förarmöte kl.08.30 vid klubbstugan. 
Prisutdelning ca: 11.00 
 

Startgrupp 2: Start kl. 10.45 
 
Klass 4 Senior/Elit , klass 5 Junior  
6 varv tilldelad körtid 2h 30 min  
 
Klass 6 Bredd 
4 varv körtid 2h 
 
Anmälan kl 09.00 – 10.00 i klubbstugan. 
Förarmöte kl 10.15 vid klubbstugan.  
Prisutdelning ca: 12:50 

 
Startgrupp 3: Start kl. 13.30   
 
Klass 7 Motion 16 - 39 och klass 8 Motion 40 – 50  
3 varv Tilldelad körtid 1h 30 min 
 
Anmälan kl 11.30 – 12.30 i klubbstugan. 
Förarmöte kl 13.00 vid klubbstugan. 
Prisutdelning: snarast efter målgång.  
 
Rådande väderförhållande kan påverka tilldelad körtid och antal varv ev. ändringar 
meddelas på förarmötet. 
Förarmötet hålls vid klubbhuset, där också anmälan är. 
För övrig information läs tilläggsregeln (serieregler finns på Svamo TA)  för 
Smålandcupen. 
 
Ansvar: Allt deltagande sker helt på den tävlandes egen risk. Svemo och arrangören 
samt dess funktionärer frånsäger sig allt ansvar för ev. inträffade skador och 
olyckshändelser i samband med tävlingen. 
 
Om möjligt - samåk gärna till tävlingen! 
Välkomna till Hagbanan och Vrigstad MK. 


