
                                
 
PM1 för Westerviks MSK´s deltävling 2018-09-29 på Mommenhåls flygplats, 
Västervik pilat E22 Norr om Västervik.  
 
Tävlingen kommer att köras som TYP 1 Mixad. 
 
Tankning och service får endast ske i depå/service område, miljömatta skall 
användas.  
 
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. Se startledslista på www.mx-results.com 
 
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. 
 
Anmälan startgrupp 1: 07.45 – 08.30   
 
Startgrupp 1: Start 08.45 
 
Klass 1   Ungdom 85 E0   
Klass 2   Ungdom MX2 E1 
Klass 3   Dam “Enduro Girls Open” 
 
3 varv tilldelad totaltid inkl. depåstopp 1h 30 min 
 
Förarmöte startgrupp 1: Kl.08.30 
 
Anmälan startgrupp 2: 09.00 – 10.00 
 
Startgrupp 2: Start Kl. 10.45 
 
Klass 6  Bredd   
Klass 7   Motion 16 till 39  
 
Klass 6: 4 varv tilldelad totaltid inkl. depåstopp 2h 
Klass 7: 3 varv tilldelad totaltid inkl. depåstopp 1h 30 min 
 
Förarmöte startgrupp 2: Kl.10.15, prisutdelning startgrupp 1 
 
 



 
Anmälan startgrupp 3: Kl.11.30 – 12.30 
 
Tredje startgrupp: Start  Kl. 13.00 
  
Klass 8   Motion  40 till 49  
Klass 9  Motion  50+ 
 
3 varv tilldelad totaltid inkl. depåstopp 1h 30 min  
 
Förarmöte startgrupp 3: Kl. 12.30, prisutdelning startgrupp 2 
  Prisutdelning startgrupp 3 snarast efter avslutad tävling. 
 
Startordning: Förarna ställs upp i startled enligt i förväg publicerad 

startledslista där seedning sker med hänsyn till placering i 
cupen. Start sker individuellt med ca:5 sek. mellanrum. 

 
Rådande väderförhållande kan påverka tilldelad körtid och antal varv ev. ändringar 
meddelas på förarmötet. 
 
 
Tidtagning:  Sker med Mylaps (AMB) MX transponder, Föraren skall 

medföra egen   transponder. Det kommer att finnas ett 
begränsat antal att hyra kostnad 200.- 

 
Prisbedömning: I klass 4 och 5 skall samtliga varv enligt PM fullföljas för att 

prisbedömmas, bruten förare prisbedöms inte. 
Minst 1 varv måste fullföljas för att prisbedömas gäller klass 
1, 2, 3, 6, 7, 8 samt 9. Resultaten anslås på respektive 
arrangörs anslagstavla samt på www.mx-results.com  

 
Tävlingsledare:  Göran Nilsson 0705 29 73 43 
Miljöansvarig:  Kai Karlsson 0706 26 96 83 
Sjukvård:  Finns på anvisad plats 
Upplysningar:  Fredrik Karlsson 0709 74 93 00 
Återbud:  Via Svemo-TA 
Säkerhetsansvarig:  Kai Karlsson 0706 26 96 83 
 
Supervisor/Tillstånd: Tomm Holm, tillståndsnr: 70-68 
 
Ansvar:  Allt deltagande sker på egen risk. Svemo, Westerviks MSK, dess 

tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar under tävlingen 
eventuella inträffade olyckor. 

 
Toalett: Finns på tävlingsområdet. 
 
Servering/mat: I området finns kiosk som serverar korv, hamburgare etc. 
 
Om möjligt - samåk gärna till tävlingen! 
Välkomna till Mommenhåls flygplats och Västerviks MSK. 


