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Dags för SM-deltävling 3-4 men med viktiga restriktioner alla måste följa! 

 

BMK Uddevalla  har med utgångspunkt från rådande situation, gällande riktlinjer 

och riskanalys från Svemo och andra av myndigheter meddelade restriktioner fört 

en nära dialog med lokala och regionala myndigheter och fått klartecken att 

genomföra SM-arrangemanget med fokus på förarkategori, Elit. 

 

Direktiven från myndigheterna är mycket tydliga! 

- Följ de riktlinjer och regler som meddelats från myndigheter och region, begränsa 

antalet personer på området, ingen publik/åskådare, håll avstånd etc. annars 

riskeras tävlingen att ställas in/avbrytas! 

Det är viktigt att noga läsa denna information och personer som inte följer 

gällande anvisningar och riktlinjer, kommer att avisas från området och 

riskerar också att anmälas till förbundsbestraffning! 

Alla förare och mekaniker/team samt funktionärer uppmanas att ta ett stort ansvar i 

sitt agerande genom att följa riktlinjerna för tävlingen.  

Ingen publik/ åskådare är tillåtet!!! 

 

Allmänt 

Munskydd rekommenderas att bäras, om möjligt inom hela tävlingsområdet och måste 

bäras i samband med anmälan, Race Office, Bandepån, Waitingzone. Förare med 

hjälm på huvudet behöver inte bära munskydd. Varje person ansvarar för att på egen 

hand skaffa munskydd och använda det på ett fullgott sätt enligt tillverkaren, så dess 

funktion uppfylls på bästa sätt. 

 

Ingen publik eller andra åskådare 

Förutsättningen för att genomföra tävlingen är att den genomförs utan publik. 

Ingen samling i grupp, huvudregeln är att man uppehåller sig vid sitt fordon mellan 

klasserna, annars klassas man som åskådare och därmed publik. Om åskådare 

befinner sig på förbjudet område avvisas dessa från platsen med risk för uteslutning 

ur tävlingen.  

 

Webbsändningen av tävlingen 

Familj, vänner och sponsorer som inte kan besöka tävlingen på plats, föreslår att följa 

den live via webbsändning på Svemo:s kanal ”MXSM” på Youtube. 
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Incheckning/anmälan 

Kontaktfri anmälan vid race office, förare sitter kvar i bilen. Förare erhåller maximalt 

3st band för entré till området. Max (1) mekaniker i bandepån (på banområdet) och (1) 

person till service/mat m.m. i parkeringsdepån. (Alltså max förare + 2 personer.) 

 

Kiosk / VIP 

En kiosk kommer att vara öppen, med begränsat utbud av enklare förtäring. VIP-tältet 

följer allmänna restaurangregler. Max 4 personer sittande vid varje bord, maten 

serveras av personal. 

 

Miljö 

För att värna om miljön vädjar vi till samtliga deltagare att använda de 

uppsamlingskärl och den miljöstation som finns på anläggningen. 

 

Media 

Endast av Svemo ackrediterade media har tillgång till tävlingsområdet. 

Vi vill uppmärksamma alla om gällande regler för marknadsrättigheterna till 

evenemanget (enligt Svemo stadgar Paragraf 9) 

1 § Svemo äger samtliga marknadsrättigheter till tävlingar, uppvisningar m m som 

sanktioneras av förbundet, om inte annat avtalats med ansvarig arrangör. 

2 § Förbundets huvudsamarbetspartners skall beredas möjlighet att medverka vid 

tävlingar som sanktioneras av förbundet. 

3 § Förbundet äger den exklusiva rättigheten till försäljning av de rörliga bilder och 

ljudupptagningar som produceras vid tävlingar som sanktioneras av förbundet, om 

inte annat avtalats. Med rörliga bilder menas bilder som kan förmedlas via antenn, 

kabelnät, parabol, internet, mobiltelefon eller motsvarande i sin vidaste bemärkelse. 

Samtliga sändningsformer såsom nyhetsrätt, sammandrag, liveupptagningar eller 

motsvarande innefattas i förbundets rättigheter. 

- För information och ansökan om ackreditering, se https://www.svemo.se/Service/Media/ 

 

Depå 

Team får hänvisade platser. Samparkering undviks genom att parkeringsplats tilldelas 

i den turordning förare anländer till tävlingen. Undvik trängsel/folksamling och fysisk 

närkontakt. Förare som inte kvalar in på söndagen ska lämna tävlingsområdet direkt 

efter kval. Respektera depåtystnad mellan kl. 22-06. 
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Maskinbesiktning/Teknisk kontroll 

Besiktning sker slumpmässigt av förarna på väg ut i waitingzon till fria träningen. 

Ljudmätning sker som stickprov efter träning/heat vid utfarten. 

 

Toaletter/dusch 

Använd i första hand egen toalett/dusch i husbil/husvagn. Håll avstånd och bilda kö 

ansvarsfullt med distans. 

Bandepå/ Waitingzone 

Max 1 mekaniker per förare, håll avstånd, minst 2 meter. Kontroll av inpasseringskort 

vid insläpp till bandepå/waitingzone. Obligatorisk användning av munskydd. 

Vi kommer inte att visa tider på någon monitor i bandepån i syfte att säkerställa 

avstånd. Ni förväntas följa förarnas tider via racemonitor på egen hand i era 

mobiltelefoner. 

Samtliga heat läggs upp på MXSM, Officiell resultat/infotavla kommer användas men 

bevakas för att garantera att 2 meters avstånd hålls. 

 

Genomförande: 

Träningen börjar med startträningar framför grinden. Innan träningen kommer 

startproceduren att gås igenom en gång, vilken kan ses från waitingzon. 

Vid rödflaggning är återsamlingsplatsen wating zone. Prisutdelning sker enl. tidsplan. 

 

Sjukvårdsberedskap: 

3 sjukvårdslag. Sjukvårdsrum i röda stugan framför klubbstugan. 

 

OBS! 

- Håll avstånd om minst 2 meter till varandra 

- Har du symtom/är sjuk stanna hemma!!! 

- Följ alltid den senaste information från Svemo, Motocrossektionen och för detaljer se 

Svemo MX Riktlinjer och riskanays, www.svemo.se/forbundet/Corona 

http://www.svemo.se/forbundet/Corona

