
 

PM1  till Solshesters MCK  deltävling absolutmx.se Smålandscupen Enduro Just 4 Fun. 

Startgrupp 0 (Guldhjälm) 

- Tävlingen genomförs som Typ 2 dvs varvlopp. 

- Start av tävlingen sker direkt efter Mastervarvet genomförts. Eventuell tankning sker i depån. 

Antal varv ändras för några klasser i startgrupp 3 

- Antal varv: 5 varv för klass 4 och 5.   4 varv för klass 6.    3 varv för klass 7. 

Startgrupp 1,2,3 

- Tävlingen genomförs som TYP1 Mixad vilket innebär att Ni har en totaltid som de angivna varven 

ska genomföras inom. Innbär att Ni måste passera mållinjen med ert sista varv innan totaltiden gått 

ut räknat från er starttid. 

 

För alla klasser utom klass 4 och 5 räknas de varv som ni genomfört inom den angivna totaltiden och 

tas med i resultatet. Kör exempelvis någon i klass 8 endast 2 av 3 varv räknas de två varven i 

resultatet. 

Klass 4 och 5 måste genomföra samtliga angivna varv inom totaltiden för att de ska räknas med i ett 

resultat. Saknas ett varv eller totaltiden överskrids blir resultatet DNF, Did Not Finish.  

För motionärer som vill hinna köra tre varv rekomenderar vi att första pausen görs så kort som 

möjligt för att ni enklare ska kunna bedöma när ni senast måste starta för ert sista varv och hinna gå i 

mål. 

Vi kommer inte tillåta att ni startar om vi bedömer att målgång inte kommer kunna ske innan 

starttiden går ut. Detta för att vi ska hålla tidschemat.  

Husvagn /Husbil 

- Vi vil linte att husvagn och husbil parkeras vid vår huvudparkering (Den vid reklamskylten). 

Parkering ska ske på grusplanen mellan Skobes och Colorama. se  karta i TR. 

Bandepå 

Vi har bandepån  delvis i skogsterräng. Visa hänsyn till varandra då det kan bli trångt. Kör lugt och 

försiktigt . Vi har funktionär i depån  

Parkering 

- Det är tillåtet att köra motorcykel med gångfart på huvudparkeringen när ni ska till start och efter 

målgång. Det rör sig mycket folk vid kiosken, kör väldigt försiktigt. 

 Notera att all asfaltsväg är allmän väg där oregistrerade motorcyklar inte får köras. 

 

Välkomna! 


