PM 2 absolutmx.se SmålandsCupen Enduro Just 4 Fun 2 februari 2021
Välkommen till SMK Värnamo och Stomsjö Motorstadion.
På grund av rådande Corona läget kommer tävlingen att arrangeras med speciella
regler och råd, läs därför detta och efterlev de regler som framtagits.
Endast förare + en person tillåts i depå, kontroll vid grind.
Anmälan sker från bil innan Ni åker in i depå.
Parkera på anvisade platser i rader med 2 meters avstånd, se till att det finns möjlighet för
andra fordon att passera. Uppehåll Er vid Ert fordon på parkeringen.
Förarmöte kommer inte att hållas utan Ni får detta vid grind innan Ni åker in i depå i övrigt
hänvisas till PM.
Besiktning ingen besiktning eller ljudmätning kommer att ske före start för att förhindra
köbildning. Tävlingsledningen kommer att plocka bort de förare som har fordon som ej
uppfyller regler för ljudnivå eller säkerhet.
Resultat inga resultatlistor eller bildskärmar kommer att finnas, resultat endast på hemsida
www.mx-results.com
Prisutdelning ingen prisutdelning utan priser kommer att placeras på prispall så snart resultat
har fastslagits.
Omklädning i klubbenslokaler är ej tillåtet utan skall ske vid varje förares fordon.
Toaletter finns 2 st. för herrar i nedre botten på klubbstugan samt 1st på övre plan för damer
och funktionärer. OBS Håll avstånd min 2 meter, sprita händer.
Serveringen är inte öppen.
Depån är placerad på startraka för motocross och är upplogad så att avstånd om min 2 meter
mellan olika förare och serviceperson kan hållas. Max hastighet i depå = gång fart.
Håll Corona avstånd och uppehåll Er vid Er serviceplats i depån.
Start utfart till uppmärkt uppställningsplats sker bakom startgrind följ därefter högra sidan på
startrakan och depån upp mot uppställningsplats. OBS endast förare vid uppställningsplats.
Uppställning tio minuter före tilldelad starttid för klass. Start 1 kl.08.45 Start 2 kl.11.30
Start 3 kl. 13.15.
Transpondrar tävlande skall själv tillse att transponder är laddad. Transpondrar finns i ett
begränsat antal att hyra i tävlingssekretariatet i klubbstugan. Återlämnas efter tävling i
sekretariatet. Test av transponder sker i samband med inkörning till start.
Övrigt Förare skall lämna depåområdet snarast möjligt efter avslutad tävling.
Tävlingsledningen SMK Värnamo

