
                       
PM 1 ersätter förarmöte Ev. frågor besvaras vid startfållan eller via telefon 0708 43 43 68  
 
Anmälan tävlingsdagen görs i god tid i Race Office placerad i byggnad 4 på områdeskartan ( i startsvängen) 
 
Stickprovs besiktning utförs i startfållan före start, eventuell ljudmätning utförs vid behov och efter beslut av 
tävlingsledningen. 
 
Duschar och kiosk är öppna under hela tävlingen, i kiosken finns kaffe, dricka, korv och hamburgare. 
 
Det finns tre områden på banan med tjäle och eventuell is, varningspilning med text TJÄLE och IS finns före 
dessa platser.        
 
Tävlingen är typ1 mixad med depåstopp på varje varv, det är upp till föraren om han/hon vill besöka depån 
eller bara åka genom depån och ut på nytt varv OBS! stopptiden räknas in i tilldelad körtid om varv inte 
fullbordas inom tilldelad körtid plockas varvet bort. 
 
Anmälan startgrupp 1: 07.30 - 08.15 Race Office 
 
Start Kl.08.45  
Klass 1:   Ungdom 85 E0  
Klass 2:   Ungdom MX2 E1 E1  
Klass 3:   Dam ”Enduro Girls Open”   
Antal varv: 4 varv  
Tilldelad max. körtid: 1h 30min. 
Arrangören har rätt att stoppa förare för nytt varv om denne inte har några möjligheter att nå målgång inom 
respittiden. 
  
Anmälan startgrupp 2: 09.15 – 10.00 Race Office 
 
Start Kl.10,30 
Klass 8:   Motion 40 till 49 
Klass 9:   Motion 50 till 59 
Klass 12: Motion 60+ 
Antal varv: 4 varv  
Tilldelad max. körtid: 1h 30min. 
Arrangören har rätt att stoppa förare för nytt varv om denne inte har några möjligheter att nå målgång inom 
respittiden. 
 
Anmälan startgrupp 3. 11.00 - 11.45 Race Office 
 
Start Kl.12.15 
Klass 4: Senior Elit   
Klass 5: Junior   
Klass 6: Bredd  
Klass 7: Motion 16 till 39  
Antal varv:  8 varv klass 4 och 5. 6 varv för klass 6. 4 varv klass 7. 
Tilldelad max. körtid: 2h 30 min klass 4 och 5. 2 tim. för klass 6. 1h 30 min. klass 7  
Arrangören har rätt att stoppa förare för nytt varv om denne inte har några möjligheter att nå målgång inom 
respittiden.  
 
Startmellanrum: Start kommer ske i seedad ordning från deltävling 1. Individuell start sker med  

     5 sekunders mellanrum. Tidtagningen börjar individuellt vid passering av start/ 
                             mållinje.                            
  
Startfålla:          Alla förare skall vara uppställda i startfållan med anvisade avstånd senast 10 min.  
                           innan utsatt starttid. Start enligt Smålandscupens regler.  
 
Tidtagning:        Sker med Mylaps transponder typ MX. Gäller samtliga klasser.  



                       
 
Transponder:    Mylaps MX transponder kommer användas för tidtagning. Föraren skall medföra   
                            transponder.  
                           Det kommer finnas ett begränsat antal transpondrar att hyra för 150 kr.  
 
 
Arrangören har rätt att stoppa förare för nytt varv om denne inte har några möjligheter att nå målgång inom 
respittiden. 
 
Inkörning till startleden görs genom infarten via tunneln till starten, kör bakom startgrinden längst till höger är infarten 
till startleden  
 
Bryter ni meddela tävlingsledningen, sjukvård mobil 0705 12 45 74 (Finns normalt i sjukvårdsrum på södra gaveln i 
klubbhuset) 
 
Tävlingsledare:   Nils-Göran Hellkert 0708 43 43 68 
 
Bitr. Tävlingsl.     Mats Cedermalm 0708 56 48 76 
 
Upplysningar:     Nils-Göran Hellkert 0708 43 43 68 
 
Domare:              Fredrik Johansson 0761 15 12 33 
 
Miljö/Ban ansv:   Mats Karlsson/NG Hellkert 
 
Sjukvård:     Stefan Johansson 0705 12 45 74 
 
Prisutdelning direkt efter start i efterkommande startgrupp och för grupp 3 snarast efter målgång. 
 
Priser från totalresultaten och DM för 2021 som avhämtades på finalen i Norrahammar kommer att delas ut vid 
respektive klass prisutdelning.     
 
Återlämning av hyrd transponder görs i klubbstugan, ni får transpondern vid anmälan. 
 
Välkomna till Vrigstad MK och Hagabanans Motorsportområde 
 
 
 
 
 


