Kungsbacka Trial Klubb
Inbjudan och tilläggsregler deltävling 2 i Västtrial serien 4 september 2021

Tävlingen genomförs som enklare tävling i enlighet med Svemos specialreglemente för trial, PM
Västtrial 2021 samt dessa TR. Tillståndsnummer 71-13
Arrangör:

Kungsbacka Trial Klubb

Tävlingsdag:

Lördagen den 4 september 2021

Start och mål:

Ysby, Sellmans kulle

Vägbeskrivning:

Kör E6:an till Kungsbacka. Sväng av vid "Särö avfarten", avfart nr 60.
Kör väg 158 mot Särö ca 0.5 km. När väg 158 börjar gå nedåt sväng
höger infart bullerplank. Adress: Gläntans väg, Kungsbacka

Publik

Ingen publik. Förare får medföljas av minder och /eller en anhörig
(i förekommande fall vårdnadshavare).

Parkering

Förare av transportfordon har eget ansvar för att parkera enligt
anvisningar så att varje fordon kan lämna depån utan att vara beroende
av annat parkerat fordon.

Klasser/pilning:

Senior fri kubik: Rött, Blått, Grönt, Vitt och Gult
Junior 125 cc max 21 år: Blått, Grönt, Vitt och Gult
Ungdom 80 cc max 16 år: Grönt, Vitt och Gult
Nybörjare: Opilat

Tävlingsledare:

Anders Hake

Coronaansvarig

Kenneth Strandborg

Bana:

10 sektioner körs två varv. Banlängd ca 3 km.

Besiktning:

Besiktning och säkerhetskontroll av alla ekipage vid starten. Enligt
Svemos regler är ryggskydd, dödmansgrepp och heltäckande skydd
över bakdrev obligatoriska. Obs gäller även medföljande ekipage.

Miljö:

MC körning tillåten från 09.00 på lördagen. MC körning förbjuden i
depån. Miljömatta skall finnas och användas till alla MC.

Förarsammanträde:

Inget förarsammanträde. Startlista tillkännages före tävlingen. Förare
rekommenderas att komma till tävlingen ca en ½ timme före egen start
och lämna direkt efter genomförd tävling.

Körtid:

Första start 10.01 och med en minuts mellanrum. Max körtid 5
timmar+20 minuter respit. Max 1 minut och 30 sekunder per sektion.

Särskiljning:

Bäst bakifrån och därefter total körtid.

Färgmarkering:

Alla mc skall ha tydlig färgmarkering, som täcker minst 2/3 av ytan
mellan gaffelben och gaffelkrona, som visar vilken spårfärg föraren tävlar
i. N fordon skall ha ett ”N” i svart färg

Resultat/Prisutdelning:

Resultatlista tillkännages senast 12.00 dagen efter tävlingen, från vilken
tid protesttiden räknas. Ingen prisutdelning. Alla tävlande får en plakett
vid inlämning av nummervästen.

Anmälan och betalning:

Anmälan, avanmälan och betalning kan endast göras i TA-systemet.
Sista anmälningsdag/återbud 31 augusti. Startavgift 200 kr/deltagare

Anmälan på plats:

Utlämning av nummervästar vid klubbstugan från 09.00. Klippkort
kommer att användas.

Upplysningar:

Anders Hake 0706-436715

Servering:

Ingen servering

Välkommen!

