Tilläggsregler U-kåsan 2013-11-16
Arrangör:

FMCK Falun/ SMK Dala

Tävlingstyp:

Enklare tävling Enduro, Typ 1, dagetapp och nattetapp.







Datum:

Dagetapp körs två varv (ca. 2 timmars åkning).
Nattetapp körs 3 varv (ca: 3 timmars körning).
Ett varv består av 3 sträckor plus vissa transporter. Varvet är utformat som en
”3-klöver” och service sker på samma plats (i depån).
Ingen Parc Fermé tillämpas.
Tävlingen körs med bestämd sluttid, dvs, man får en given tid då samtliga
sträckor på etappen ska vara avklarade(dag och natt).
Medelhastighet på respektive sträcka överstiger ej 35 km/h.

2013-11-16 Dagetapp,start kl 10.00. Nattetapp start kl 17.00.

Tävlingsplats: I13 området, Vid Jämmerdalens crossbana.
Klasser:

USM1, USM2 och USM3

Start:

En förare/ 30 sekunder med passering över transponderslinga.

Transponder: Transponder som är av typen AMB tillämpas för tidtagning. Förare svarar för egen
transponder. OBS!
Startnr:

Enligt anmälningslista på FMCK Faluns hemsida. Startnummer skall monteras enligt
Svemo reglemente. Siffra väl avvikande mot bakgrund!

Besiktning:

Besiktning och ljudmätning av samtliga tävlingsfordon kommer att ske i samband med
anmälan på tävlingsdagen 08:30-09:30.

Anmälan:

FMCK Faluns hemsida! Ange: Namn/ Personnr/ Klubb/ Klass/ Transpondernummer.
Senast 2013-11-10. Startavgift 250:-. Anmälan är inte giltig förens betalning
registrerats på PG kontot, 183591-7.
OBS! Ingen efteranmälan ej heller anmälan på plats.

Närvaro:

Anmälan tävlingsdagen 08.30-09.30. Medtag transponder för kontroll.

Licens:

Enduro, obligatoriskt för samtliga. Engångslicens kan INTE lösas på plats! Vg. Se
SVEMO:s hemsida. Crosslicens kräver enduro i tillägg.

Förarmöte:

09.45.

Tävlingsled:

Peter Hallberg.

Prisutdelning: Pokal till plats 1-3. Priser till ca 1/3 av startfält. Prisutdelning sker senast 1 timme efter
sista målgång.
Protest:

Protest ska inlämnas senast 1 timme efter resultatlistans offentliggörande.

Återbud:

Anders Israelsson, 070-207 27 77. Startavgift återbetalas om återbud lämnas innan
2013-11-06.

Avlysning:

Avlysande av tävling sker senast 2013-11-06.

Miljö:

Miljömatta är obligatorisk i samband med service och uppställande av MC. Service får
endast ske i där för anvisat område (depå).

Utrustning:

Utrustning för tävlingens genomförande tillhanda hålls ej av arrangören. Utrustning
skall vara regementsenlig (ref. SVEMO).

Upplysning: Anders Israelsson, 070-207 27 77.
Övrigt:

Tävlingen arrangeras enligt Svemos regler. Medverkan sker på egen risk.

