
PM 2, Vintercupen Östra Skaraborg 2022, FMCK Skövde 2022-01-08

• Man får aldrig vara helt nöjd med vädret. En period mitt i veckan med en temperatur nedåt -10 grader säkerställde att vi 
kunde ta beslutet att genomföra tävlingen som planerat. Dagens snöfall över Skövde har inneburit ett snötäcke på en 3 till 5 
cm. Hur detta kommer att påverka morgondagens tävling är svårbedömt när man räknar och funderar på hur många 
sträckor varje klass skall köra för att körtider/maxtider skall bli som avsett i TR. Vi inser att skillnaderna mellan de riktigt  
snabba och bakre delen av startfältet kommer att bli större än normalt. Detta kan i sin tur resultera i att några kanske inte 
hinner med sitt antal sträckor inom tilldelad maxtid. Våra två sträckor har lite längre körtid totalt jämfört med deltävling 1. 
Sträcka 1 14 – 18 minuter och sträcka 2 11 till 15 minuter.

Vi har i alla fall fattat beslut om hur vi startar morgondagen men var beredd på att förändringar kan komma under dagen. 
Håll koll på anlagstavlan vid starten när du startar på morgonen och även under racet:s gång. Där finns den aktuella 
informationen. Information kommer också att ges via högtalarsystemet. Morgondagens väderprognos ser lovande ut med 
temperaturer kring nollan och dessutom lite sol.

• Antal sträckor som skall köras i utgångsläget: Senior/Junior 7, Bredd/Dam 6, Motion/Motion Dam/Ungdom 4.

• Vi påminner om att bandepån är enkelriktad d.v.s infart i norra änden utfart södra änden. Välj rätt riktning vid utfart, 
höger(blå) eller vänster(röd) beroende på färgen på den klädnypa som fästs på din motorcykel vid målgång på föregående 
sträcka. Starten sker på röd sträcka för att sedan köra blå sträcka, sedan röd o.s.v. 

• När du innan race skall ställa in din serviceutrustning i bandepån måste du korsa spåret som leder fram till starten på sträcka 
1. Se upp för tävlande och använd de öppningar i bandningen som finns.

• Vi har skiftat Covidansvarig till  Kent Johansson.

• Denna tävling är ingen officiell publiktävling. Samtidigt kommer vi inte avvisa folk som befinner sig på området, så länge man 
följer de rekommendationer och riktlinjer som folkhälsomyndighten givit ut. 

Varmt välkomna till en riktig vintertävling!   FMCK Skövde, Organisationskommittén


