INBJUDAN & TILLÄGGSREGLER
HÖNSJAKTEN 2019
20.e April Påskafton Skanska gropen ENKÖPING
Organisationskommitté ; Peter Viberg och Johan Andersson Johan Hallberg
Tävlingsledare: Peter Viberg Bergsbrunna Villaväg 62a 75756 Uppsala
Tävlingens typ:.Enduro varvlopp typ 2 oreggad mc tillåten
Vägbeskrivning: Kommer att läggas ut på hemsidan senast 2 dagar innan tävling
Licens: Förare skall inneha enduro-licens giltig för 2019.
Engångslicens kan köpas på svemos hemsida alt köpas på plats tävlingsdagen
Besiktning: Alla mc besiktas + ljudmätning ca 30% av startande
Anmälan: Föranmälan ska helst ske via mail till johan.hallberg@hotmail.com ni kan ha samma
nummer som i Karlströms cup om du föranmäler er
Ange önskat startnummer transpondernummer samt klass och klubb
Anmälan Tävlingsdagen: På plats kl 7.30-9-00
Startavgift: 300kr Betalning sker vid anmälan tävlingsdagen
Förarmöte/säkerhetsgenomgång: Utanför anmälan på varje tävling obligatoriskt att alla går
på det då vi kör tävlingarna på ett litet speciellt sätt
Starttid: Tävlingen startar 09:00 start 1&1 var 5,e sekund
PM: Kommer att läggas ut på hemsidan om lite info om tävlingen 2 dagar innan tävling
Tävlingsinfo; Föraren får under 4 timmar fritt antal försök att åka ett så snabbt varv som möjligt
på en pilad spcialslinga på ca 6-8 min snabbaste varv räknas sedan för resultatberäkning.
Vi har i år ett nytt tidtagnings system som e gjort för just detta så förhoppningsvis kommer det att
funka bättre än förra året så ni ska se era varvtider så fort ni gåt i mål
Tävlingsklasser: Senior,Junior, Motion
Service: Skall ske på anvisad plats miljömatta obligatorisk
Priser: Pokaler till som 5 första i senior,junior 10 första i motion
.
Avlysning: Ev inställd tävling meddelas på www.malardalensek.se dagen före start
Övriga upplysningar: Peter Viberg 070 543 16 68 OBS efter 16,00 el Johan Andersson
0730 319354 efter 1700

Ansvar :All tävling sker på egen risk arrangören frånsäger sej allt ansvar

Dessa TR följer Svemos reglemente och är godkännda av
Svemo utsett supervisor _Jan-Olov Korell_____________________

