Detta PM är ett tillägg till förarmötet. Tilläggsregler, Tidsplan samt övrig
information, se www.mxsm.nu

• Webbsändningen av tävlingen
Familj, vänner och sponsorer som inte kan besöka tävlingen på plats, föreslås att följa den live via
webbsändning på Svemo:s kanal ”MXSM” på Youtube. Sändning sker söndagen den 22/5.
• Incheckning /anmälan
Anmälan vid Race-office,vid infarten till området. Förare erhåller 4st band för entré till området,
3 st. band med respektive ”klass” färg, 1 st. svart band med text mekaniker till mekanikerna
som gäller för bandepån. Banden skall sättas på handleden direkt efter anmälan före man lämnar
sitt fordon. Banden ska bäras på handleden hela helgen.
Race Office/anmälan är vid infarten till området.
Öppettider: fre: 15.00-22.00, lör 07.00-07.45 och 17.00-22.00 samt sön: 07.00-07.45
• Depå
Team får hänvisade platser. Samparkering undviks genom att parkeringsplats tilldelas i den
turordning förare anländer till tävlingen.
Direkt efter avslutad tävling ska alla skyndsamt lämna depån.
Respektera depåtystnad mellan kl. 22.00 – 06.00.
• El i depån
Elkablar skall vara uppmärkta med tilldelat märkband. Kablar utan märkband kommer att
avlägsnas och straffavgift på 3.000 SEK tas ut. Det är förbjudet att koppla din el vidare till annan
brukare som ej betalt för sin el.
Ingen ström får tas från spolplattan till annat än tvättar.
• Brandsläckare
Finns i depån, bandepån och waitingzone. Vi har haft torrt länge och det är för närvarande förhöjd
brandrisk. Använd grillar med stor försiktighet.
• Miljö
HMCK är en miljöcertifierad klubb och värnar om naturen och miljön.
- Var därför rädda om vår natur och använd våra befintliga sopkärl och sopcontainrar.
- Miljöstation finns vid gavel på röda containern vid kansliet.
- Du kan hämta fler sopsäckar i raceoffice och kansliet.
- Miljömatta SKALL finnas under samtliga motorcyklar och elverk.
• Körning i depån
Körning i depån är förbjudet, gäller även cyklar och depåfordon.
Detta gäller likväl vuxna som barn.
• Tvätt av crossar
Vid tvätt av cross skall vår spolplatta användas.
Inga tvättmedel är tillåtna.
• Bandepå / Waitingzone
Max 1 mekaniker per förare.
Mekaniker ska ha lila band (tryckt mekaniker) som krävs för insläpp till bandepå/waitingzone.
• Besiktning och ljudmätning
Görs av 1/3 av deltagarna per klass i samband med träningen på morgonen. Fredag kl. 18:00-20:00
samt lördag kl.18:00-19:00 finns möjlighet att frivilligt att göra ljudmätning vid tvätthallen.
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• Genomförande
Innan träningen kommer startproceduren att visas en gång. Träningen börjar därefter med
startträningar framför grinden. EMX Women avslutar sitt tidskval med startträning.
När tidskvalet påbörjas ställs tidsträning skylt fram samt grönflagg visas för förarna under deras
första tidskvals varv.
Vid rödflaggning är återsamlingsplatsen waitingzone. Prisutdelning sker enl. tidsplan.
• Officiell tid och anslagstavla
Officiell tid visas vid infarten till waitingzone och anslagstavlan.
Anslagstavla där heatindelning och resultats anslås på gaveln till kiosken i depån.
• Resultat
Samtliga resultat läggs upp på MXSM.nu
Resultat med ”anslagen tid” finns på anslagstavla vid gaveln på kiosken för att beskådas vid
eventuella protester.
• Maskinunderhåll, övriga underhåll och övriga ersättningar
Maskinersättning, övriga underhåll och samtliga ersättningar betalas ut till bankkonto eller bankgiro.
Inga kontanter eller Swish finns att tillgå.
Kontakta Carola Kärrlid i kansliet för att lämna era uppgifter tidigast 30 min efter avslutad
tävlings heat/klass.
• Testbana
Delar av 85-banan används som testbana banan finns bakom start och watingzone området.
• Duschar
Enligt bifogad områdeskarta
• 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/
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