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Tilläggsregler för Vrigstad MK´s Enduro Typ 1 Mixad ingår i DM Södra i 

klasserna E0, E1, Dam, Elit/senior samt Junior.                                   
Absolutmx.se Smålands-Cupen Enduro Just 4 Fun 2020 

 
Absolutmx.se kommer inte att genomföras som serie varför totala priser för 
serien inte kommer att delas ut. En eller flera enskilda tävlingar kan komma 

att genomföras. 
 
 
Tävlingsdatum: 22 Augusti  2020 
 
Arrangör: Vrigstad MK Box 32 576 02 Vrigstad 
 
Tävlingsplats: Hagbanan Vrigstad Pilat från väg 127 i Vrigstad sSamhälle 
 
Tävlingstyp: Enduro varvlopptyp 1 Mixad (med depåstopp). Tävlingar kan köras med oregistrerad mc. 
 
Besiktning, ljudmätning: 1/3 av deltagarna skall besiktiga och ljudmätning 112Db (2 meter max)  

Tid enligt anmälan i respektive startgrupp anslaget vid anmälan. 
Nummerplåtar och bakgrundsfärg skall vara enligt nedan oavsett klass:  

  Klass  Bottenfärg  Sifferfärg (enligt reglemente) 
Dam  Lila  Vit 
Ungdom/Pojkar Vit  Svart 
Ungdom/Flickor Vit  Röd 
Junior  Grön  Vit 
Senior  Gul  Svart 
Elit  Röd  Vit (även dam med elitlicens) 

 
Respittid: Anges i PM för respektive arrangör.   
 
Prisbedömning: I klass 4 och 5 skall samtliga varv enligt PM fullföljas för att prisbedömas, 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 

 
Licenskrav:  Nationell Endurolicens  

Tillfällig licens löses på www.svemo.se för varje enskild tävling.  
 
Transponder krav: MX-Transponder av typ Mylaps i samtliga klasser.  

Ett begränsat antal transpondrar finns att hyra pris 200.- registreras och betalas under 
produkter på Svemo-ta lämnas ut och tillbaka i anmälan i startsvängen.   

 
Anmälan: http://www.svemo.ta senast torsdagen före tävling kl.21.00 för att ingå 

seedningen. 
 Efteranmälan + 100.- (på ordinarie anmälningsavgift) via svemo-ta senast 

21.00 fredagen före tävlingen, kommer att starta sist i respektive klass  
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Anmälningsavgift: Klass 1 – 3 Ungdomsklass inkl. dam 200.- 

Klass 4 – 9 Övriga klasser 350.- 
Skall vara arrangerande klubb tillhanda via Svemo TA senast torsdagen den 20/8 
kl.21.00 före tävlingen för att anmälan skall vara giltig.  
Sista återbudsdag för återbetalning av anmälningsavgift är fredagen 21.00 före 
tävlingen. 
Återbud skall lämnas på Svemo-TA. 

 
Fasta startnummer: Startnummer tas ut på http://www.svemo.ta och behålls hela serien.  
 
Seedning: Deltävling 1 seedas förare efter 2019 års totalresultat. Startordningen vid efterföljande 

tävlingar kommer att baseras på tidigare deltävlingar på ett sådant sätt att man får 
starta med så fartmässigt jämbördiga deltagare som möjligt. 

 Wildcard för att starta längre fram kan sökas, det görs via e-post till hellkert@telia.com 
INNAN anmälningstiden gått ut.  
Samtliga skall vara uppställda i startfållan 5 minuter före start i respektive startgrupp 

 
Startordning: 4 förare/startled med 20 sekunders mellanrum/led, förare startas individuellt med 5 

sekunders mellanrum/startled. Tidtagningen börjar individuellt vid passering av 
start/mållinje      
 

Hederspriser 3 st hederspriser i varje klass. 
 

Poäng fördelning: I klass 1 – 5. 25, 22, 20,18,16,15, 14, 13, 12, etc. 
 

Klass 6 - 9 Poäng fördelas enligt följande per klass. 1:a 100 p, 2:a 90 , 3:a 80, 4:a 75, 
5:a 70, 6:a 65, 7:a 60,  8:a 59, 9:a 58, 10:a 57 etc. Poäng fördelas på max 66 st 
förare/klass, 67:de plats 0 poäng. 
 

Miljö: Miljömatta skall användas. 
 
 
Tävlingsledare: Nils-Göran Hellkert 0708 43 43 68 hellkert@telia.com  IID01522102 
 
Bitr. tävlingsledare: Mats Cedermalm 0708 56 48 76 mats@cedermalm.se  IID03212420 
 
Säkerhetsansvarig: Stefan Johansson 0705 12 45 74  IID02015187  

Miljöansvarig: Mats Karlsson 0708 45 51 60 matsvvs@icloude.com   IID02008815 
      
Körschema 
 
Anmälan startgrupp 1: 07.30 – 08.15   
 
Startgrupp 1: 08.30 
 
Klass 4   Senior / Elit  8 Varv Aktiv körtid ca: 2 tim. Respittid:2,30  
Klass 5   Junior 8 Varv Aktiv körtid ca: 2 tim. 
Klass 6  Bredd 6 Varv Aktiv körtid ca: 1,5 tim. Respittid: 2,00  
 
Förarmöte startgrupp 1: Hålls inte se p.g.a. Corona. Se PM vid anmälan 
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Anmälan startgrupp 2: 10.30 – 11.30 
 
Startgrupp 2: Kl. 12.00 
 
Klass 1   Ungdom 85 E0 4 Varv Aktiv körtid: ca: 1 tim. Respittid: 1,30  
Klass 2   Ungdom MX2 E1 4 Varv 
Klass 3   Dam “Enduro Girls Open” 4 Varv  
Klass 9  Motion  50+     4 varv 
 
Förarmöte startgrupp 2: Hålls inte se p.g.a. Corona. Se PM vid anmälan 
 
Anmälan startgrupp 3: Kl.11.45 – 14.00 
 
Tredje startgrupp: Kl. 14.30 
 
Klass 7   Motion 16 till 39                   4 Varv  Aktiv körtid ca:1 tim. Respittid: 1,30  
Klass 8   Motion 40 till 49 4 Varv 
 
Förarmöte startgrupp 3: Hålls inte se p.g.a. Corona. Se PM vid anmälan 
   
Typ 1 Mixad:  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 den tilldelade respittiden. Detta för att undvika förseningar tidsschemat.  
 

Dusch/toalett: Toaletter finns Dusch är stängda enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Kiosk/servering: Stängda enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.  

Ansvar: Allt deltagande sker på egen risk, Svemo, Vrigstad MK, dess tävlingsledning och 
funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen eventuellt inträffade olyckor. 

Tävlingen är godkänd i samråd med Kjell Ivarsson sjukvårdsdirektör kirurgisk vård Region Jönköpings län. 
 

Tävlingen arrangeras enligt Svemo reglemente för nationell tävling och har godkänts av supervisor. 
 
Tänk på alla rekommendationer från folkhälsomyndigheten. 

 Håll avstånd minst 1,5 meter, respektera varandra. 
 Tvätta händerna använd gärna handsprit. 
 Har du eller mekanikern (vårdnadshavare)något symtom, är du inte välkommen med din 

anmälan. 
 Bara förare, mekaniker och ev. målsman till förare under 18 år om inte denne är 

mekaniker, är välkomna. 
 Byt om vid bilen och håll vid er bil, när ni inte tävlar, som är parkerad med lagom avstånd. 
 Efter avslutad tävling byt om och tvätta er i medhavt vatten vid bilen och lämna plats till 

nästa startgrupp. Dusch är inte tillgängligt. 
 Samtliga toaletter på Hagabanan är öppna, håll rent efter er när ni varit på toalettbesök. 
 Klubbstuga och kiosk är stängda. 
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Så kan du minska smittspridningen 

 Tvätta händerna ofta 
 Hosta och nys i armvecket 
 Undvik att röra ögon, näsa och mun 
 Stanna hemma när du är sjuk 
 Använd handsprit 

 

 

 

 
 


