Inbjudan och tilläggsregler för
Gävle-Dala Sommar Enduro Cup 20210506
Deltävling 1 Folkare MK
Vägbeskrivning. Tävlingen kommer att köras på Räfsbo banan, det kommer att vara pilat i från
väg 68 pilningen börjar ca 11 km från Handelsplats Dalahästen (Kör mot Gävle) och ca 11 km från
Horndal.
Tävlingsform Enklare tävling Enduro Typ 2
Tävlingen kommer att köras som varvlopp utan uppehåll mellan varven.
Vi skall köra med AMB/Mylaps transpondrar, som varje förare får hålla med själva.
Tävlingsledare, K-G ”Skalle”Kvarnström
Säkerhetschef samt Miljöansvarig och Corona ansvarig. John Carlsson
Klasser Bredd, (alla kör samma klass.)
Tävlingarna kommer också att vara Publikfria!
Tävlingsträcka Antal. varv fyra (4)
Starttid 18:00-21:00 Starten kommer att vara öppen mellan 18:00 till 21:00, (Typ Öppet spår,
detta för att sprida ut förarna under kvällen) man startar när man vill med ca 10 sek. lucka.
Efter kl 21:00 släpps ingen förare ut på ett nytt varv.
Anmälan: Anmälan och betalning sker på Svemo TA inför varje deltävling, senast 18:00
kvällen före tävling, startnummer behålls igenom hela cupen.
Enklare tävling = Max 100 förare, anmälan är inte godkänd innan betalning skett!
Startavgift: 300 Kr Startavgiften betalas via Svemo TA
För att anmälan skall vara giltig skall den vara betald
Ingen anmälan på tävlingsplatsen, heller ingen besiktning eller ljudmätning. (Stickprovs besiktning
kan förekomma)
Resultat Minst 1 varv skall fullföljas för att komma med i resultatlistan. Resultatlista anslås efter
varje tävlingsdag på Internet www.vintercupen.com
Poängberäkning Segraren får 100 poäng tvåan 99 poäng trean 98 poäng o.s.v.

Utrustning Enligt enduroreglementet
Fordon Behöver ej vara registrerat
Service Av arrangören anvisad plats. Miljömatta skall användas
Vi kommer att följa myndigheternas restriktioner gällande den pågående pandemin.
Stanna hemma om du inte känner dig helt frisk
Håll avstånd till varandra
Munskydd bör användas enligt FoHM rekommendationer. För Enduroarrangemang
bör dessa bäras av alla som vistas på tävlingsområdet. Utgångspunkten är att förare
med hjälm på huvudet inte behöver bära munskydd. Varje person ansvarar för att på
egenhand skaffa munskydd och använda det på ett fullgott sätt enligt tillverkaren, så
att dess funktion uppfylls på bästa sätt.
Upplysningar Skalle Kvarnström 070-5372308
Avlysning: Om tävlingen blir inställd så meddelas det på hemsidan så snart som möjligt.
Internet www.vintercupen.com
Email skalle1951@gmail.com

