
PM 3, Vintercupen Östra Skaraborg 2023, FMCK Skövde 2023-01-07

 Fredagen i Skövde har liksom i övriga södra Sverige bestått av en del nederbörd i form av snö. Vi har plogat 
delar av banan samtidigt som vi kontinuerligt cirkulerat med motorcyklar under dagen. Snöfallet har nu 
avtagit och vi bedömer det som att vi kan genomföra morgondagens tävling. En patrull försedda med 
pannlampor kommer att börja rulla runt på banan tidigt i morgon bitti för att köra bort den kvarvarande snön.

Man kan dock med säkerhet fastslå att det imorgon kommer bli en riktig vintertävling som bli lite jobbigare för
de flesta åkare mot normalt. 

Med dessa givna förutsättningar inser vi 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 att 
köra det angivna antalet sträckor inom tilldelad maxtid. Håll koll på tiden och ”fika” inte bort tid i bandepån.

Det innebär troligen också att vi kommer få fler omkörningar vilket inte gynnas av att vi har en del snö.

Det absolut viktigaste under dessa förhållanden är att man måste respektera att inte alla hanterar 
underlaget lika bra och att alla visar hänsyn mot samtliga medtävlare.

Vi har fattat ett 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 och eventuella förändringar anslagna. Morgondagens väderprognos ser bra ut 
med temperaturer strax över nollan och uppehåll.

 Antal sträckor som skall köras i utgångsläget: Senior/Junior 6, Bredd/Dam 5, 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. tills 
det angivna antalet sträckor uppnåtts. 

 Prisutdelning för de tre snabbaste i Damklassen och de tre snabbaste i Junior/Senior totalt sker så snart ”Topp
tre” kan fastställas i anslutning till vår klubblokal.

 Vi påminner igen om det viktigaste i PM 2 så att inget missat att vi ändrat körordningen enligt nedan:

M-39, M40-49
UE1

M Dam, UE0
M50-59, M60-

D,S,J,B

Anmälan/Besiktning Öppnar 07:20 09:10 11:30
Anmälan/Besiktning Stänger 08:40 10:40 12:40

Uppställning 08:50 10:50 12:50
Första Start 09:00 11:00 13:00

 Telefonnummer till vår sjukvårdsansvarige Johan Ahlqvist, 0761045543.
 Officiell anslagstavla endast digital.  https://padlet.com/Vintercup/27awpt6fw6er5yyp

Varmt välkomna till en riktig vintertävling! 
FMCK Skövde, Organisationskommittén

https://padlet.com/Vintercup/27awpt6fw6er5yyp

