Kolmårdsracet 3-Timmars i Krokek
Denna tävling hålls i full överensstämmelse med SVEMO:s tävlingsreglemente och
gällande specialreglemente Enduro, samt dessa tilläggsregler som granskats och
godkänts av SVEMO.
Deltagande i tävlingen sker på egen risk. SVEMO, arrangören och dess
funktionärer frånsäger sig allt ansvar för ev inträffade skador och olyckshändelser i
samband med tävlingen.
Tävlingstyp:

Enduro Typ 2 Nationell

Tävlingsdatum:

Lördagen den 10/10-2020

Tävlingens art: Varvlopp med endurospår. De förare som har ungdomslicens
åker på avkortad bana.
Både registrerade mc och oregistrerade mc är tillåtna.
Utrustning:

Enligt enduroreglementet

Tidtagning:

Transponder används i samtliga klasser.

Vi kommer använda oss av tidtagnings system Typ AMB
Varje lag medtager 1st transponder och 2st hållare för transponder, då transponder
används som stafettpinne. Växling sker varje varv.
Körtid:
Ungdom E0/ E1:

ca 1 tim

Lag:

ca 3tim

Ironman:

ca 3tim

Anmälan:
till
2020-10-08.

Sker på Svemo TA, anmälan öppen 2020-09-10

Efteranmälan sker på plats med kostnadstillägg 100kr.
Senaste avanmälningsdatum för återbetalning av anmälningsavgift, fram till 202010-08.
Klasser:

Ungdom:

E0 och E1

Lag:

125-750 kubik (E1, E2, E3)

Ironman:

125-750 kubik (E1, E2, E3)

Anmälningsavgift:
Ungdom E0/E1:

300kr

Lag:

700kr/lag

Ironman:

400kr

Betalas via Svemo TA
Tävlingsledare:

Michael Schwartz 0703-52 08 27

Licens:

Enligt Svemos reglemente

Det går EJ att lösa engångslicens på plats. Licens löses på svemo.se
Besiktning och ljudmätning: Kommer ske stickprovsvis, utförs enligt Svemo:s
reglemente.
Miljömatta: Obligatorisk för samtliga vid all uppställning av MC.
Samling och anmälan:

Kl 08:30-09:20

Förarmöte: Kl 09:30 för samtliga förare.
Startfålla:
min innan utsatt startid.

Alla förare skall vara uppställda i startfållan senast 15

Starttider:
Ungdom E0/E1:

kl 10:00 (Led E0 efter Ungdom E1)

Lag:

kl 11:40

Ironman:

kl 11:45

Tider kan eventuellt komma ändras/justeras under dagen.
Startnummer:

Anmäls på Svemo TA.

I lag ska båda lagmedlemmarna ha samma startnummer.

Bottenfärg

Sifferfärg

Ungdom E0-E1:

Vit

Svart

Lag klass:

Gul

Svart

Ironman:

Röd

Vit

Sjukvård:

Finns på anvisad plats.

Resultat:

Kommer att finnas på tävlingsområdet.

Prisutdelning:

Vid klubbstugan efter avslutad tävling

Tävlingsplats:

SMK Kolmårdens motorsportsområde (Gropen)

Parkering:
är

Parkering på anvisad plats. OBS! Antalet P-platser
begränsat - samåk gärna om ni har möjlighet.

Servering:
hamburgare,

Kiosk i klubbstugan som serverar korv,
dricka, kaffe, godis m.m

Covid-19:
Tävlande får ha med max 2 servicepersonal per deltagare. Vi ser
helst att Ni endast har 1 person extra. Detta för att minska antalet personer och
därmed smittorisken i den rådande Covid 19 pandemin. Depåområdet kommer att
vara stängt för allmänheten. Tänk på ett hålla avstånd vid anmälan, besiktning,
toaletter och servering.
Relevanta frågor:
Fredrik Herneflod

070-971 17 18, fredrik.herneflod@projektallians.se

Jonas Ullstrand

070-777 02 55, jonas.ullstrand@projektallians.se

