INBJUDAN & TILLÄGGSREGLER
Karlsröms cup 2016
Mälardalens Enduroklubb inbjuder, tillsammans med följande klubbar till
Karlstöms cup 2016.
9 April Göta MS
30 April SMK Södermanland Eskilsuna
14 Maj Bergby Vendel
28 Maj Åsätra MK
5 Juni Knivsta
13 Augusti Torstuna
10 September Botkyrka
1 Oktober Sala MSK Final samt prisutdelning på karlstöms motor i sala
Organisationskommitté ; Peter Viberg och Johan Andersson
Tävlingsledare: Peter Viberg Bergsbrunna Villaväg 62a 75756 Uppsala
Johan Andersson Kongo 749 63 Örsundsbro
Tävlingens typ:.Enduro varvlopp typ 2.
Samtliga deltävlingar kan köras med oregistrerad mc.
Dom flesta av tävlingarna kommer att köras som 2st heat dvs 2 pass men kort vila mellan
Vägbeskrivning: Kommer att läggas ut på hemsidan senast 2 dagar innan tävling
Licens: Förare skall inneha enduro-licens giltig för 2016.
Engångslicens kan köpas på svemos hemsida alt köpas på plats tävlingsdagen
Besiktning: Alla mc besiktas + ljudmätning ca 30% av startande
Anmälan: Föranmälan ska ske via mail till johan.hallberg@hotmail.com
Anmälan Tävlingsdagen: På plats kl 8-9.30
Ange önskat startnummer transpondernummer samt klass och klubb
Startavgift: 250kr Betalning sker vid anmälan tävlingsdagen från kl. 08,00-9,30
Förarmöte/säkerhetsgenomgång: Utanför anmälan på varje tävling obligatoriskt att alla går
på det då vi kör tävlingarna på lite olika sätt varje gång
Starttid: Tävlingen startar 10:00 start 2&2 var 15,e sekund
PM: Kommer att läggas ut på hemsidan om lite info om tävlingen 2 dagar innan tävling
Fast startnummer: Startnummer 1-30 är reserverade till dom som har fast startnummer från
svemo annars är det fritt att önska ett startnummer, det nummer ni får vid första tävlingen behålls
hela serien det är inte möjligt att byta starnummer under serien
Tävlingsklasser: Elit, Senior,Junior, Motion 16-39; 40-49; 50-65; 65+ och Dam klass
Det är EJ tillåtet att ha elitlicens och anmäla sig i senior klassen

Körtid: Elit,senior & junior ca 1,45-2 timmar motion ca 1tim 30 min
Respit tid: 30 min efter att segrare i klassen gått imål
Sjukvård: röda korset alt räddningstjänsten
Poängsystem per klass.
60p till 1an 57p till 2an 55p till 3an 53p till 4an 51p till 5an 50p till 6an sedan faller det ned till 1p
vilket alla får som går i mål
2st tävlingar kommer att räknas bort i den totala listan dvs ni måste åka 6 av dom 8
tävlingarna för att vara med i totalen
Bottenfärger: Enl reglemetet
Service: Skall ske på anvisad plats miljömatta obligatorisk
Priser: Pokaler samt Presentkort i klasserna Elit,Junior samt Senior till dom 3 första vid minst 5st
som fullföljt serien dvs 6 tävlingar. Pokaler i motion. Vi kommer även i år att dela ut lotter till alla
som startar men i år så delar vi ut det på finaltävlingen i sala då får ni ta så många lotter som
tävlingar ni åkt. Lotterna gäller för det prisbord som vi samlar ihop/köper in under året
Då detta är en serie så kommer det inte att vara någon prisutdelning efter varje tävling
.
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_____________________

