PM
GEC 1 Gotland EEnduro Cha
ampionship 2019
TÄVLINGSSDATUM: 2019‐04‐13
2
Tävlingsp
plats:

P18, Mo
otorgropen Viisby

GPS Kordiinater:

WGS 84 ‐decimal : 57.9958634, 18.2867
786

Tävlingsleedare Heat 1: Sttaffan Silén, 070‐43 84 960
Tillståndsn
nummer: Se Svvemo TA

Anmälan
n öppnar
Besiktnin
ng öppnar
Förarmötte
Start

WGS
W 84 N57gr 35.956, E18gr 17.302

Tävlingsleda
are Heat 2: Stafffan Silén, 070‐43 84 960
Tävlingens Typ:
T Typ 1, MIXX

Tidssc hema KOM I TID!
Heat 1: UE0, UE1, Dam, M
M40‐, M60‐, MIL,
M El
08:00
08:00
09:00
09:15

Heat 2: SS, J, M‐39
100:00
100:00
111:45
122:00

2:00 tim .
1:25 tim .

2:000 tim.
1:400 tim.

Tilldelad körtid:
Aktiv körrtid ca:

Justeringg av tidsschem
ma kan föreko
omma
Tävlingsfförfarande Tyyp 1 MIX: Föra
aren skall inom
m tilldelad körrtid genomförra ett visst anttal varv. Start sker med
förare ind
delade i startggrupper med visst
v
mellanruum och förare
ens tilldelade körtid
k
räknas ffrån dennes
individueella start. Föraren passerar depå/service mellan varje varv.
v
Hur servvicetiden dispooneras avgör föraren
själv och nytt varv kan påbörjas när denne vill. Enndast varv avsslutade inom den
d tilldelade tiden räknas.. Flera
varv än utsatt antal fårr ej köras.
Antal varrv som ska kö
öras: Antal varrv som skall kööras, förare/sttartgrupp/klass meddelas ppå förarmötett. Förare
ansvarar själv för att rääkna och hålla
a reda på hur många varv denne
d
kört.
Liveresulltat: På följand
de länk kan man
m följa resulttat och antal varv
v man körtt, fungerar äveen på mobil eller
e
läsplatta.. Gå till http:///live.emx‐timing.se/live.htm
ml eller https:://live2.emx‐timing.se, välj sedan Arrang
gör:
otland, välj sed
dan Tävling, välj
v sedan Heaat beroende på
p vilket heat du vill se, i insställningar kan
n du välja
FMCK Go
klass eller totalt för akttuellt heat, markera föraree etc.
Detta PM
M refererar tilll seriens Tilläg
ggsregler som
m anslagits på
å Svemo TA tiillgängligt vidd anmälan.
äggreglerna
OBS! Tillä
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

A
Anmälan på plats
p
sker i Sekkretariatet.
Besiktning skeer utan dröjsm
mål omgåendee efter anmälaan på plats. Vid besiktning kontrolleras följande:
f
‐ Startnummeer och bakgru
undsfärg, ‐ Funnktionskontro
oll Transpond
der och MC, ‐ LLjudmätning
Ljudmätning och
o funktionskontroll på M
MC och transpo
onder görs på samtliga delttagares MC. Se till att
d
din MC är varrmkörd innan ljudprov samtt att transpon
nder sitter monterad på mootorcykeln.
Miljömatta/m
markskydd skall användas viid uppställning av motorcykeln, gäller deepå och
ttank/serviceo
område.
SStartlista med
d startordning
g (seedning) ppresenteras in
nnan tävling på
p www.fmckkgotland.se,
FFacebooksido
orna: FMCK‐G
Gotland och Ennduro Gotland
d samt genom
m anslag vid
vvarvningsvag
gnen/sekretarriatet.
V
Vi kommer inte köra någott s.k. mastervaarv. Möjlighett finns att gå spåret
s
innan täävling.
M vid din erhå
ållna startordnning, finns en nummermarkering på marrken vid startledet.
Placera din MC
Förarmöte håålls vid sekreta
ariatet 20 minn före heatets start. Se till att
a vara förbeeredd för startt, efter
fförarmötet beeger man sig till startledett för omgåend
de start, är man inte i tid sttartar man siist.
SStart sker en och
o en med ca: 5 sekunderrs mellanrum.
Då vi har ett tight
t
tidsschem
ma ber vi er a lla att se till att ni är på plats i god tid tilll besiktning,
fförarmöte, staart osv.
Det kommer finnas
f
en kiosk med diversee gott att stop
ppa i sig.

Varmt välkkomna!
Organisationskom
O
mmittén GEC, Arb
betsgrupperna FM
MCK Gotland
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