
 

 
  

 

PM 1, Vintercupen Östra Skaraborg, Töreboda MK 2019-02-23 
 

• Tävlingsplats är Fimmerstadbanan Töreboda, vilken är skyltad från större infartsvägar. Karta finns även under Vanliga 

Frågor på Vintercupens hemsida. GPS Koordinater WGS84: 58°38’49.0″N 14°8’30.4″E 
 

• Dubbdäck är tillåtna 

 

• Antal varv som skall köras, förare/startgrupp samt tid mellan dem meddelas på förarmötet. 

 

• Tidsschema: 

 
M Dam, U, M50+ M-39, M40-49 D,S,J,B 

Anmälan/Besiktning Öppnar 07:30 09:10 11:30 

Anmälan/Besiktning Stänger 08:30 10:30 12:30 

Förarmöte 08:40 10:40 12:40 

Uppställning 08:50 10:50 12:50 

Första Start 09:00 11:00 13:00 

 
• Vid besiktning/anmälan ska du ha med transponder (monterad på MC) för kontroll. Om du skall ha engångslicens skaffar du 

den på Svemo TA (länk på www.svemo.se). Kan ej lösas på plats. Giltig licens måste kunna visas upp på förfrågan. 

 

• Besiktning/ljudprov görs på samtliga. Se till att MC är varmkörd, men tänk på att körning i depå är förbjuden. 

 

• Förarmöte hålls mellan bandepå och kiosk. 

 

• Observera att parkering och förardepå är flyttat till den stora grusgropen i år. Det är pilat från gamla infarten. 

 

• Då det är branta och höga kanter i grusgropen ber vi att föräldrar håller extra koll på sina barn så inte de är nära kanterna. 

Staket kommer att stå uppställt som avskärmning. 

 

• Ingen körning får ske i sanden utanför markerad upp / nerfart mellan förardepå & bandepå. 

 

• Publik/besökare parkerar på vänster precis efter infarten till området, ej i förardepån , Det blir för trångt. 

 

• Miljömatta/markskydd skall användas vid ALL uppställning av motorcykeln. 

 

• Då det är lite avstånd mellan förardepå och bandepå så är det tillåtet att köra motorcyklar med max 10 km/h 

 

• Då vi har ett tight tidsschema ber vi er alla att se till att ni är på plats i god tid för besiktning/anmälan. 

 

• Startlistor och resultat hänvisas till vintercupen.nu samt live.emx-timing.se 

 

• Banrapport återkommer vi med närmare race day. 

 

• Det kommer naturligtvis finnas en kiosk med diverse gott att stoppa i sig 
 
 
Varmt välkomna!   Töreboda MK  


