
Inbjudan och Tilläggsregler - Team West Summer Nights 2013

Team West Sweden, genom Falköpings MK, inbjuder till ”Team West Summer Nights”.

Tävlingarna är Enklare, Typ 1 Mixad och arrangeras enligt SVEMO regler och dess TR som har godkänts av Supervisor

Tävlingarna arrangeras på respektive klubbs träningsbana och hela överskottet från dessa tävlingar går till Junior- &

Ungdomssatsningen Team West Sweden.

Datum: Tidaholms MK 18/6, Carlsborgs MK 26/6, Falköpings MK TBA, FMCK Skövde TBA, Tibro MK TBA.

Klassindelning: Senior, Junior, Bredd, Motion, Dam. Max 100 deltagare / deltävling, “först till kvarn” gäller.

Föranmälan: Samtliga deltävlingar via Svemo TA på hemsidan ta.svemo.se, senast 22.00 dagen före respektive tävling.

Startavgift: Samtliga 150 kr/tävling. Ingen anmälningsavgift. Startavgiften betalas kontant vid anmälan tävlingsdagen..

Efteranmälningsavgift: 100 kronor. Kan endast göras på plats, inte via internet. Endast i mån av plats.

Avanmälan: Om du får förhinder MÅSTE du avanmäla dig. Det sker på samma ställe som anmälan fram tills den stängt.

När anmälan stängt skickar du avanmälan via e-post till timing@vintercupen.nu. Uppge  Namn, Klass och Startnr.

Startnummer: Väljs i samband med anmälan och gäller för hela cupen. Bakgrund/Sifferfärg enligt SR Enduro.

Transponder: Transponder (AMB MX) skall användas vid samtliga deltävlingar. Transpondernummer skall anges vid

föranmälan. Föraren står för egen transponder och ansvarar själv för dess funktion.

Licens: Endurolicens klass Elit, Senior eller Junior. Tillfällig licens löses via www.svemo.se.

Samtliga deltävlingar kan köras med oregistrerad motorcykel och utan körkort.

Förfarande: Föraren skall inom tilldelad tid genomföra ett visst antal varv.

Varje tävling inleds med ett obligatoriskt mastervarv lett av föråkare. När detta mastervarv genomförts startar varje

förare fritt när denne vill. Föraren passerar depå/service mellan varje varv. Hur servicetiden disponeras avgör föraren

själv. Endast varv avslutade före utsatt klockslag räknas. Flera varv än utsatt antal får ej köras.

Tidsschema: Anmälan öppnar 16.45, Anmälan stänger 17.40. Förarsammanträde (klara för start) 17.45, Mastervarv

direkt efter avslutat föramöte. Senaste starttid för nytt varv 19.45, Senaste tid för målgång 20.00.

Aktiv körtid ca: Senior, Junior 1:20. Bredd 1:10. Övriga 1:00. Antal varv meddelas på Förarmötet.

Tävlingsledningen har rätt att under pågående tävling justera Antalet varv och/eller den Tilldelade tiden. Detta meddelas

via Skylt vid startlinjen, senast då förste förare går ut på sitt näst sista varv.

Bedömning: Vinnare är den som av det utsatta antalet varv har den kortaste sammanlagda körtiden.

Antal varv räknas högre än sammanlagd tid. Om körtiden ej går att särskilja avgör tid på sista varvet, sen näst sista osv.

För att erhålla poäng måste föraren ha fullföljt minst 1 varv.

Poängberäkning Cup: Enligt samma modell som Enduro SM (Bilaga A, SR Enduro)

Det sämsta deltävlingsresultatet för varje förare kommer räknas bort i totalsammanställningen.

Anmälan tävlingsdagen: Medtag kontanter för betalning, giltig licens, medlemskort från din klubb samt Transponder för

koll. KOM I TID! Missad anmälan/besiktning medför att du inte får delta i tävlingen.

OBS! Efteranmälan endast de första 10 minuterarna av anmälans öppethållande.

Besiktning/Ljudmätning: Sker via stickprov. Icke godkänd motorcykel tillåts ej starta.

Insatser och andra konstruktioner på ljuddämparen måste vara fasta (skruvade / svetsade). Inga lösa delar.

Resultat: Anslås på www.vintercupen.nu

Priser: Priser utdelas ej.

Information om inställd tävling ges senast dagen innan på www.vintercupen.nu

Allt deltagande i tävlingarna sker på den tävlandes egen risk. SVEMO, arrangören och dess funktionärer frånsäger sig

allt ansvar för eventuellt inträffade skador, olyckshändelser och sabotage mot banan i samband med tävlingen.

Välkomna till 2013 års ”Team West Summer Nights”
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