
 

 

Fjugesta MS bjuder in till  

Endurotävling den 4 Feb 2017 

 

Inbjudan och Tilläggsregler 

Denna tävling hålls i full överensstämmelse med SVEMO:s nationella tävlingsreglemente och gällande 

specialregemente Enduro, samt dessa tilläggsregler som granskats och godkänts av SVEMO. Se även 

gemensamma regler på www.snowseries.org 

Arrangör: Fjugesta MS, Box 84, 716 21 Fjugesta. 

Tävlingens art: Endurotävling typ1/typ2 (oregad mc tillåten)   

Ingår i snöserien 

Tävlingsdatum: 2017-02-04 

Plats . Mullhyttans endurobana. 

Organisations kommitté: 

Tävlingsledare:Michael Larsson 

Säkerhetschef: Per Johansson 

Banchef :Ronny Ståhl 

Svemo  kontrollant/Supervisor:  Michael Larsson 

TillståndsNr: 70-76 

 

Anmälan: Via SVEMO TA samt på plats på tävlingsdagen Sista anmälningsdag Ons 1 Feb. Sedan på 

plats tävlingsdagen mot en extra avgift om 100:- 

Anmälningsavgift: Se gemensamma regler för snöserien 

Klassindelning:  

JSE, Bredd , Dam, Motion u 35, motion 36-50 ,motion över 50 , ungdom 125cc , ungdom 85 cc. 

Starttid: Ungdom 9:30  Vuxna  11:30 

 Banan:  

Varvet består av 1 sträcka som körs  enligt nedan. 

Körlängd/Körtid:  JSE kör 5 varv  på maxtid  120 min ink. service,  Bredd kr 4 varv på maxtid 105 

min Dam och motion  kör 3 varv på maxtid 90 min  ink service. 

Ungdom kör en kortare sträcka  och kör 5 varv  på maxtid 1 tim 30 min 

I övrigt se Snöseriens gemensamma regler 

Antalet varv samt maxtid kan komma att ändras  beroende på banans beskaffenhet , väder 

,snömängd m.m. 

De som inte fullföljer får sina körda varv tillgodoräknade 

Hastighet: Medelhastigheten är under 40  km/tim 



 

 

Banans offentliggörande: 

Tävlingsdagen kl 08:00 på plats. 

 

Startmellanrum:  

2 st eller fler var 30 sek  i nummerordning. 

 

 

Start och Mål: 

 Mullhyttebanan 

Utrustning: Enligt specialregemente Enduro. 

 

Förarsammanträde :Ungdom  c:a 20 min före start . 

Transponder: 

AMB MX transponder används vid tidtagning, föraren skall medföra egen transponder. 

 

Besiktning/anmälan: 

Anmälan och besiktning är öppen fram till 30 min före start. Ljudmätning kommer att ske. 

Depå/service: 

Miljömatta enligt SR-Enduro 5.6.3 måste användas vid all service och tankning. 

Underlåtenhet att använda godkänd matta medför vid 1:a tillfället böter om 500 kr och vid 

upprepning uteslutning. 

Bränsle: Tillhandahålles ej av arrangören. 

 

Resultatlista:  

Anslås snarast efter protesttidens utgång vid startplatsen. 

 

Priser: Enligt snöseriens gemensamma regler. 

Prisutdelning:  Enligt snöseriens gemensamma regler. 

 

Avlysning:  

Om inte minst 30 st är anmälda 2017-02-02 

Ansvar:  

Allt deltagande sker på egen risk, SVEMO, Fjugesta MS, dess tävlingsledning och funktionärer 

frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade olyckor. 

 

 

Återbud görs på Svemo TA 

 

Upplysningar:  

Telefon 070-7969086 

 

 



 

 

 

 

 


