Inbjudan och TR för Landskrona Motorklubbs årliga Enduro Special

Arrangör

Landskrona MK

Datum

2020-11-14

Tävl. Plats

SAXTORPSBANAN

Tävlingens art

Nationell Enduro Typ2 – varvlopp

Klassindelning:
1 E1 - U125/MX2U
2 E0 - 85U
3 Motion 364 Motion 15 - 35 år
5 Junior
6 Bredd
7 Elit / Senior

- 3 varv (max 50 deltagare)
- 3 varv (max 50 deltagare)
- 5 varv
- 5 varv
- 8 varv
- 8 varv
- 8 varv

Det finns endast en Motionsklass att anmäla sig till i TA.
åldersfördelning görs i efterhand.
Maxtid

Klasserna E0 och E1 har utifrån starttid max 90 minuter att
genomföra sina tre varv. Övriga klasser har utifrån starttid max 3
timmar på sig att genomföra sina varv i respektive klass.

Licens

Endurolicens
Enduro Bas gäller inte för denna tävling
Löses via SvemoTA.

Startmellanrum

Tre förare / minut

Första start

Klass 1:
Klass 2:
Klass 3-7:

Priser

1:a, 2:a och 3:a i varje klass + hederspris. Medalj till alla.

Transponder

Transponder tillhandahålls av LMK och delas ut vid anmälan.

Upplysningar

Bengt Hansson 0707-435583, Henrik Vegehall 0709-905811

kl 08:00
kl 09:30 (preliminär, beroende på antal deltagare)
kl 11:00 (preliminär, beroende på antal deltagare)

Hemsida: www.landskronamotorklubb.se mail: landskronamk@gmail.com

Anmälan

http://ta.svemo.se
Anmälan senast tisdagen 10/11 kl 20:00
Startnummer tilldelas av Landskrona MK efter betalningsordning.
Startnummer och bakgrundsfärg enligt SR 3.5.2. Viktigt med väl
synliga siffror på hojen.
http://www.svemo.se/sv/Grenar/Enduro/Regler/Nummerplat/

Anm / startavg.
Supervisor

Klass 1-2 250 kr Eft anm. + 250 kr.
Klass 3-7 400 kr Eft anm. + 400 kr
Anders Ljunggren, 0736-257916, SvemoID: 18612

Tävl. Ledare
Bitr. Tävl. Ledare
Miljöansvarig
Säkerhetschef
Banchef

Bengt Hansson, 0707-435583, bengtktm@telia.com
Henrik Vegehall, 0709-905811, vegehall@gmail.com
Jonas Jersler, 0705-456879
Cathrin Johansson, 0709-370527
Ingemar Månsson, 0733-366168
Henrik Vegehall, 0709-905811

Återbud

Henrik Kristensson: medlem.lmk@gmail.com
Efter anmälningstidens utgång krävs läkarintyg för att få tillbaka
anmälningsavgiften. Administrationsavgift: 100kr

Anmälan tävl.dagen

Fredagen 13/11 kl.19-20 i Röda Ladan.
Lördagen 14/11, klass 1 -2 kl 07.00 -07.50 Röda Ladan i depån.
Övriga klasser 08.00-11.00

Besiktning

1/3-del kommer att besiktigas vid anmälan på tävlingsdagen.
Ljudmätning kommer att ske.

Bana

Ca 10 km / varv

Medelhastighet

45 km / h

Banans offentliggörande 07.00, tävlingsdagen vid anmälan
Däck

Dubbdäck ej tillåtet oavsett väder

Tankning / service

I depå med motor avslagen

Miljömatta

Krävs vid service och tankning. Gäller både i depåområdet och
bandepå. Ingen miljömatta-ingen start!

MC- typ

Cross och Endurocyklar, oregat, ej körkortskrav

Utrustning

Enligt gällande Enduro reglemente

Resultat

Röda ladan snarast efter sista målgång

Prisutdelning

85U, MX2U ~kl 11.30
Övriga
~kl 16.00
Kan revideras under tävlingsdagen beroende på antalet tävlande.

Corona

Landskrona motocrossklubb följer vårt förbund Svemos riktlinjer och
riskanalys gällande pågående Corona-pandemin.
Känner du dig sjuk, stanna hemma, det finns ingen tävling som är så
viktig så man måste utsätta andra för smitta.
Upplägg/genomförande och deltagande av/i tävlingen kan komma
ändras om RF, FHM och Regeringen kommer med nya riktlinjer.
Ingen publik är tillåten på tävlingen. Endast föraren och en
mekaniker/vårdnadshavare tillåts på området.
Toaletter är öppna men vi rekommenderar att förare som har egen i
husvagn/husbil använder sina toaletter i första hand. Inga duschar
finns att tillgå.

Då vi just nu är inne i en mycket speciell tid i och med Corona så
vädjar vi till allas förståelse och respekt för de restriktioner vi inför
(dessa kan komma att förändras allt eftersom).
Vi gläds åt att vi kan genomföra vår tävling och därför är det oerhört
viktigt att vi följer uppsatta regler och gör det bästa av situationen och
tar det extra försiktigt på banan för att undvika onödiga olyckor.

Övrigt

Tävlingen kan avlysas eller begränsas av orsaker
som arrangören inte råder över.
Anmälningsavgiften betalas då tillbaka enligt SR 4.10.3
OBS! Max antal deltagare är 360 st (klass 3-7).
Inget förarmöte utan PM med information delas ut vid anmälan.
Ytterligare info om tävlingen publiceras på hemsidan
www.landskronamotorklubb.se en vecka före tävling.
Tävlingen arrangeras enl. SVEMOs regler och dessa TR som har
godkänts av supervisorn. Tillståndsnummer: 70-178

