PM 1, Vintercupen Östra Skaraborg 2021, Tibro MK 2021-03-13
•

OBS! Tävlingen är publikfri.

•

Endast förare får vara på tävlingsplatsen, ingen serviceman (gäller ej för förare som är yngre än
18 år som får ha en vårdnadshavare med).

•

Tävlingsplats är Tibro Motorstadion. Karta finns under vanliga frågor på Vintercupens hemsida.
GPS Koordinater (WGS 84) 58.45030 14.20037

•

Dubbdäck är tillåtna.

•

Antal varv som skall köras är följande: M Dam, M50-59, M60, M-39, M40-49 kör 3 varv,
Dam & Bredd kör 4 varv , Senior kör 5 varv.
M Dam,
Tidsschema: Obs! Nya starttider för heat 2 och 3
M-39, M40-49

•
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•

Pga covidregler så är det ingen besiktning eller anmälan på plats i år.
Därför är det viktigt att du har en laddad och fungerande transponder. Det är extra viktigt att alla fyller i sitt rätta (!)
transpondernummer i Svemo TA. Även om man redan är anmäld utan transpondernummer, eller behöver byta, så ska man
gå in och lägga till/ändra numret innan anmälan stänger. Annars får man ju inget resultat.
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.
Självklart förutsätter vi som arrangör att du kör med en säker motorcykel trots att ingen besiktning är på plats. Kolla över
hjullager, bromsar, kärvande gasrullar , kopplings/bromshandtag så dessa fungerar som de ska för din egen säkerhet.
Speciellt ett år som detta när motorcykeln inte använts så flitigt. Stickprov kan göras på motorcyklar när misstanke om
behov uppstår, och i så fall sker detta enskilt

•

Bandepån ligger vid starten av sträckan på andra sidan av Rv49 (ca 200m från motorstadion). Viktigt att det tas ut avstånd
mellan mattorna och raka snygga led. Endast förare i bandepån.

•

Vid korsandet av Rv49 skall största försiktighet antas. Funktionärer kommer att finnas på plats. Tänk på att det är en
allmänväg som behöver korsas.

•

Line up av motorcyklar utföres på vägen upp till bandepån samt längs den gamla asfaltsvägen i NO riktning. 2 st i varje
startled gäller. För att hitta ert startled så titta på www.vintercupen.nu för startlista.
.
Miljömatta/markskydd skall användas vid ALL uppställning av motorcykeln. Detta gäller även för elverk.( NT 13.11.1)

•
•

Sokkärl och miljöstation för avfall finns i bandepån samt på motorstadion. Släng allt skräp där eller ta med er ert skräp hem.
Inget skräp får lämnas kvar på marken.

•

Tänk på att Från 2021 gäller förbud på Hjälmkamera även inom Enduro ( NT 8.1.2) Alltså får EJ hjälmkamera användas
längre.

•

Det kommer tyvärr inte finnas någon kiosk i år p.g.a Covid.

•

Sjukvårdare finns på plats telnr. 0761045543, de utgår från starten. Då det är ett högt tryck på sjukvården pga rådande
pandemi så rekommenderas att för lättare blessyrer söka sjukvård vid ditt hemma sjukhus. Givetvis efter samråd med våra
sjukvårdare på tävlingen.

•

Brandsläckare finns utställda på området. (Samt i era servicefordon vid tankning enligt NT 10.6)

•

Körtider: Motionsklasser har 100 min & DSJB har 135 min på sig att genomföra sina varv. Tidtagningen har rätt att hindra
förare att gå ut på ett nytt varv om förare uppenbarligen inte kommer hinna avsluta sitt varv inom utsatt tid.
Efter genomförd körning önskar vi att förare lämnar och åker hem för att undvika folksamlingar.
En snabb motionsförare kör ett varv på ca 17,5 min. Elit på ca 16 min.

•

Banrapport kommer närmare raceday.

•

Toaletter finns i bandepån och på motorstadion. Vi ber er respektera alla Covidregler och hålla avstånd.

•

Inget förarmöte kommer att vara på plats, utan vi förutsätter att du läser igenom detta PM, TR samt Covidregler för
Vintercupen på hemsidan , skulle frågor uppstå trots detta , läs igenom detta PM, TR samt Covidregler en gång till, därefter
kan du ringa Tävlingsledaren 070 281 76 01 och ställa din fråga om den fortfarande finnes obesvarad.

•

Utdelning av pokaler till de tre främsta i respektive klass utdelas direkt efter avslutat aktuellt heat, vid varvräknings kuren.

•

För er som anländer på Fredagskvällen, parkera på ytan utanför motorstadion så att ni inte behöver flytta er på lördag
morgon.

•

Välkomna

Tibro MK

