PM1 Kolmårdsracet
2020-10-10
OBS!

Pga. rådande Pandemi kommer det inte att vara något förarsammanträde innan start
varför det är ytterst viktigt att DU som tävlande läser tävlingsreglerna och detta PM.

Covid 19

Med anledning av pågående pandemi med Covid-19 körs tävlingen publikfri. Tävlande
får ha med max 1 medhjälpare per deltagare. Detta för att minska antalet personer
och därmed smittorisken i den rådande pandemin. Tänk på att hålla avstånd vid
anmälan, toaletter, servering och prisutdelning

Övernattning Övernattande fordon parkeras på anvisad plats.
Parkering:

För att slippa trängsel på parkeringen så är det mycket viktigt att du följer
parkeringsvakternas anvisningar. Samåk gärna om ni har möjlighet.

Anmälan

Kl 08:30-09:20. Anmälan sker i ett 24 MX tält invid klubbstugan. Håll avstånd!!

Transponder Ska tas med vid anmälan. Noga att ta med den transponder ni anmält på Svemo TA.
Varje lag medtager 1st transponder och 2st hållare för transponder, då transponder
används som stafettpinne. Växling sker varje varv.
Sekretariat

Under själva tävlingen finns det ett bemannat sekretariat i en röd varvräkningsbod vid
startrakan. Om du har frågor eller får problem/bryter under tävlingen meddelar du
detta där.

Körtid:

Ungdom E0/ E1: Utgår (för få anmälda)

Starttider

Växling

Lag:

ca 3tim

Ironman:

ca 3tim

Ungdom E0/E1:

Utgår (för få anmälda)

Lag:

kl 10:30

Ironman:

kl 10:35

Sker varje varv med transponder som stafettpinne.
Inkommande förare lämnar över transpondern vid staket.
Lagkamrat springer till sin motorcykel som står parkerad i växlingsområde. Monterar
transponder och åker iväg och passerar varvräkningsboden.

Service

Ironman måste serva i anordnad depå.
Lag: Det finns anordnad depå men det är fritt val att serva vid bilen.
OBS max 5km/h på parkering. Överträdelse kan innebära uteslutning!!

Service och tankning är endast tillåten i depån mellan varje varv.
Uppställning skall ske på godkänd miljömatta.
Målgång

Sker vid varvräkningsbod. OBS! Det innebär att sista förare måste växla och passera
varvräkningsbod för målgång.

Olycka

Självklart stannar vi och hjälper eventuella skadade. För att få din tid justerad
kontaktar du sekretariatet.
Telefonnummer till sjukvårdare finns angivet på anslagstavlan i klubbstugan

Omkörning

Som alltid visar vi hänsyn och släpper om snabbare tävlande som ger sig till känna.
Du som kommer i kapp tänk på att det måste finnas möjlighet för omkörning.

Resultat

Resultat under tävlingen uppdateras på Speedhive.

Prisutdelning Vid klubbstugan. Sker omgående, så snart resultatlistan fastställts
Kiosk

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

Välkomna till oss!

