Gävle-dala Vintercup 2019 deltävling 2
Tillståndsnummer 7051
Arrangör: SMK Hofors
Tävlingsdatum: 2019-01-20
Plats . SMK Hofors, Kullerbergsbanan
Inbjudan & Tilläggsregler för Gävle- Dala Vinter Cup 2018 SMK Hofors
Arrangör: SMK Hofors
Plats: SMK Hofors, Kullerbergsbanan
Tävlingsform: Natonell tävling Enduro Typ 1.
Endurolicens är et krav. Inget körkort krävs.
Cup samordnare: K-G ”Skalle” Kvarnström
Supervisor: Utses av SVEMO
Transponder: Tävlingarna kommer at köras med AMB transponder, som var och en får tllhandahålla
själv. Transpondern är personlig och kan bara användas av en förare varje tävlingsdag, skall man
under seriens gång byta transponder måste det nya transpondernumret mailas tll:
skalle1951@gmail.com senast Kl 19:00 kvällen före tävlingen.
Klasser: Senior/Elit, (Förare med licensklass: Senior, Elit) Junior, Tjej, Ungdom E0, Ungdom E1, Moton
Lång och Moton Kort. (i motonsklasserna får endast förare med seniorlicens deltaga)
Tävlingsträcka: Senior/Elit ca 2 tm, Junior ca 2 tm, Moton Lång + Tjej ca 1tm 0 min, Moton Kort
och Ungdom ca 1 tm. Tävlingen kommer at köras med en sträcka i taget med tllfälle tll service
mellan sträckorna, det kommer at nnas en maxtd i alla klasser.
Maxtd: Senior/Elit/Junior+Tjej 1tm 45 min, Moton 1 tm 15 min, Ungdom 1 tm. (deta är alltså
tden man har på sig at komma tll start på sista sträckan) eespitden för respektve deltävling
meddelas i samband med förarmötet vid varje deltävling.
Det kommer at bestämmas antal sträckor på tävlingsdagen.
Startd: Ungdomsklasser kl. 9: 0. Moton kl. 10:45. Senior/Elit och Junior ca 12:15.
Förarsammanträde 15 minuter före respektve start.
Startordning: 1 ungefär var femte sekund vid första start.
Anmälan: Erhållande av startnummer på Internet htp://///.vintercupen.com/ På grund av tdsbrist
godtages inga eferanmälningar på tävlingsdagen.
Anmälan senast 19:00 kvällen före din första tävling, startnummer behålls igenom hela cupen.
Deltävlingar 9 st.
Köldgräns: Se Se 4.1
Tävlingens eventuella avlysande: Meddelas senast kl. 18:00 kvällen före tävlingen på
htp://///.vintercupen.com. Om det nns risk för avlysning beroende på för stark kyla
tävlingsdagen meddelas deta senast kl. 18:00 kvällen innan tävling.
Slutligt besked lämnas kl. 08:00 på tävlingsdagen”. Poängberäkning:
60,56,5 ,51,50,49,48,47,46,45,44 och så vidare ner tll 0 poäng
Pokaler tll dom främsta i alla klasser. Pokaler tll samtliga i Ungdomsklasserna som fullföljt minst tre
deltävlingar. T-shirt tll samtliga i alla klasser, som har genomfört minst 4 deltävlingar.
Alla priser delas ut vid nalen. För at få pris skall man närvara vid nalen
Startavgif: 00:- Ungdomsklasser 200:- Skall betalas senast 15 minuter före start. Startavgif betalas

kontant på plats eller med S/ish (aktuellt S/ish nummer kommer at meddelas på hemsidan inför
varje deltävling.)
Utrustning: Enligt enduroreglementet
Drivmedel: Tillhandahålls ej
Fordon: Behöver ej vara registrerat.
Ljudmätning: kommer at uuöras Service På av arrangören anvisad plats.
Miljömata: skall användas vid all service.Varje servicefordon skall medföra brandsläckare på minst 6
kg.
Ansvar: SVEMO och Arrangerande klubb fråntager sig allt ansvar.
Allt tävlande sker på egen risk Internet: htp://///.vintercupen.com/ Upplysningar: Skalle
Kvarnström 070-5 72 08
Upplysningar: Skalle Kvarnström 070-5 72 08
Avlysning: Om tävlingen blir inställd så meddelas det på hemsidan så snart som möjligt.
Internet: ///.vintercupen.com
Email: skalle1951@gmail.com
Vägbeskrivning : Från Gävle, kör E16 mot Falun. Innan du kommer in i Hofors, ca 5 mil från Gävle,
hitar du crossbanan på höger sida. Skyltat Motocrossbana.
Från Falun, kör E16 mot Gävle. Åk rakt igenom Hofors samhälle, förbi Ovako/Södra infart. Härifrån
har du ca 2,5 km tll crossbanan på vänster sida.
Karta nns på ///.kullerbergskåsan.se. Välkomna!
Organisationskommitté:
Tävlingsledare:
Skalle Kvarnström
ID:1524
070-5372308
skalle1951@gmail.com

Biträdande Tävlingsledare:
Johan Anttila
ID:134772

johan@jodant.com
070-6661034
Arrangörsansvarig:

Tony Westerholm
ID:12855
073-0660470
tonywesterholm@hotmail.com
Säkerhetschef/Miljöchef:

Tony Wikholm
tony@saunasweden.se

070-3970566
Sjukvård:
Malin Jonsson
073-6509019
Annelie Klang
070-3546212

