Tilläggsregler för DM 2021-09-25/26
Arrangör:

Landskrona MK

Tävlingsdag:

2021-09-25/26

Tillståndsnummer:

64-173

Tävlingsart:

Distrikts Mästerskap, deltävling 3, södra distriktet

Tävlingsplats:

Saxtorpsbanan http://www.landskronamotorklubb.se
Koordinater: 55°49'54.6"N 12°58'02.6"E

Publik:

Tävlingen är publikfri.

Tillträde område:

Funktionärer, media, förare, närstående till förare, mekaniker,
servicepersonal

Klasser:

Lördag: 65G, 85G, 85U, 125U17
Söndag: MX1-2 J-S-E, Women, Bredd
Arrangören kan slå ihop heat/klasser om reglerna medger det.

Tävlingsledare

Lördag: Henrik Vegehall (0709-905 811)
Söndag: Jonas Jersler (0705-456 879)

Bitr. tävlingsledare:

Lördag: Leif Didricksson
Söndag: Fredrik Bonn

Supervisor:

Patrik Håkansson (0708-783 901)

Säkerhetsansvarig:

Sandra Ljunggren (0735-393 394)

Sjukvård:

AWAB

Banchef:

Marcus Mårtensson

Tidtagning:

Anders Ardemark (0767-711 692). Transpondertävling.

Anmälan:

Sker via Svemo TA
Anmälningsavgift 350kr
Anmälan stänger 2021-09-22 kl 20:00
Sista dag för avanmälan för full återbetalning 2021-09-22 kl 20:00
Arrangören har rätt att neka förare start om betalning av anmälan sker
senare än 3 dagar före tävling.

Tidsplan:

Publiceras på hemsidan en vecka före tävlingen. Eventuellt nytt tidsschema
anslås på tävlingsdagen på infotavlan.

Upplysning/Återbud:

Henrik Kristensson (0723-914 951), landskronamk@gmail.com

Målgång:

Enl.SR Motocross 6.12.2

Anmälan tävlingsdag: Tävlande lördag – Fredag 24/9 kl. 18.00–21.00 Lördag 25/9 kl. 06.30-07.30
Tävlande söndag – Lördag 25/9 kl. 17.00-20.00 Söndag 26/9 kl. 06.30-07.30

Besiktning/ljud:

Sker vid waitingzone. Ljudmätning via stickprov.

Start/ underlag:

Sand med motfallande grind

Priser:

Guldhjälm - pokaler till samtliga.
Ungdom – pokaler till placering 1-7
JSE, Bredd, Women – pokaler till placering 1-3

Förarmöte:

Ersätts av PM som tilldelas vid ankomst och information vid starten.

Övrigt:

Depåområdet öppnar kl 17:00 på fredagen och kl 17:00 på lördag för
tävlande på söndag. Tävlande på lördag ska lämna området senast 16:00
såvida man inte ska köra på söndagen också.
Depåtystnad kl. 22:00 – 07:00
El – 40 platser, pris 150/dygn. Bokas i Svemo TA
Förtur gäller för förare från södra distriktet.
65G kör hela banan, ingen avkortad slinga.
Vårdnadshavare till Guldhjälmsförare ska befinna sig i bankdepån under
heatet, inte ute på banan.
Varvräkning kommer endast ske med transponder. Ingen manuell
varvräkning kommer att ske. Var noga med att transpondern är laddad och
att rätt nummer finns upplagd i Svemo TA.
Miljömatta skall användas under avlastad mc. All körning i
depån är förbjuden. Tvätt får endast ske på spolplattan.
Sopor placeras i avsedda kärl runt om anläggningen, i miljöstation, i
container bredvid miljöstation. Släng ej saker omkring er. Sträva efter att
lämna anläggningen i samma skick som när ni anlände.
Observera att tävlingen kan ställas in eller förutsättningarna förändras
beroende av restriktioner rörandes Covid-19!
Du behöver fortsätta att följa de allmänna råd och regler som finns för att
minska spridningen av covid-19 och för att undvika att själv bli sjuk. Undvik
trängsel, håll avstånd och tvätta händerna. Det är också viktigt att du stannar
hemma om du har symptom/är sjuk.
Alla förare från lördagen ombeds lämna depån senast 16.00 såvida inte man
ska köra på söndagen också!
TR och tidsplaner kommer finnas på hemsidan.

Tävlingen arrangeras enl. Svemos regler, regler SMF DM 2020-2021 och dessa TR, som godkänts av
supervisor.
Vi i Landskrona MK hälsar er hjärtligt välkomna och hoppas på en trevlig motorcrosshelg tillsammans!

