
PM 1, Vintercupen Östra Skaraborg 2020 delt. 2 , FMCK Skövde 2020-01-04.

• Tävlingsplats är Kyrketorpsbanan, Tovatorp, Skövde, 3 km söder om Skövde Centrum. Pilning  finns från 
Rv 26 Skövde södra och Rv 49 från den s.k Fabiansrondellen. Karta finns även under  Vanliga Frågor på 
Vintercupens hemsida. GPS Koordinater (WGS 84) Lat: 58.36184 Long: 13.84596 

• Dubbdäck är tillåtet även om det ser ut som om det i dagsläget, med den väderprognos som ligger fram till 
tävlingsdagen, inte finns behov p.g.a fruset underlag.

• Antal varv/ss/prov som skall köras meddelas på förarmötet. Två prov om 5.0 och 7.2 km. Körtid enligt TR.

• Tidsschema:
U,M Dam,M 50-59, M 60-   Motion -39, M 40-49         D,S,J,B

Anmälan/Besiktning Öppnar 07:30  9:10 11:10

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

Förarmöte 08:40 10:40 12:40

Uppställning till start 08:50 10:50 12:50

Första Start 09:00 11:00 13:00

• Vid anmälan/besiktning, som är belägen i anslutning till klubblokalen, ska du ha med transpondern sittande 
på hojen för kontroll. Giltig licens (Enduro) skall kunna visas upp vid anmodan. Tillfällig licens löser du på 
www.svemo.se före tävlingen.

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

• Förarmöte hålls vid klubblokalen enligt tider i tidsschema.

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

• Använd av arrangören uppställda soptunnor för brännbart avfall och vår minimiljöstation om ni har någon 
form av sådant avfall.

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

• Försök i största mån att samåka för att minska på antalet fordon då vädergudarna har sett till att begränsa 
antalet potentiella parkeringsplatser i dagsläget. Var vänlig och följ anvisningarna från vår personal. Trots 
vädret försöker vi genomföra tävlingen som planerat.
  

• Publik/besökare parkerar enligt anvisning från vår personal.

• Banrapport/Preride finns publicerad på Vintercupen:s hemsida.

• Det kommer naturligtvis finnas en öppen kiosk i klubblokalen med diverse gott att stoppa i sig för den som 
så önskar.

Välkomna till den andra deltävlingen i Vintercup Östra Skaraborg ! 

http://www.svemo.se/

