INBJUDAN & TILLÄGGSREGLER
NOVEMBERKÅSAN 2017
11-12 NOVEMBER ENKÖPING
1. ARRANGÖR
SMK Tierp i samarbete med GÖTA MS
2. STARTPLATS
Annelundsgatan Enköping, Annelunds industriområde, pilat från E18 trafikplats Annelund
avfart nr 143
3. TÄVLINGENS ART
Enduro typ 1. Öppen för förare med nationell och internationell tävlingslicens. Giltigt körkort
erfordras. Tillfällig licens går inte att köpa på plats.
4. SUPERVISOR
Per Lennerman, 070-875 41 01. per.lennerman@svemo.se
5. JURY
Per Lennerman Svemo ordförande, Martin Holm SMK Centralstyrelse, Anders Flodberg
Västerås MK och Jan-Olof Korell SMK Södermanland
6. ORGANISATIONSKOMMITTÉ
Peter Viberg ordförande, Johan Andesson, Lars Pärnebjörk, Roger Ahlén, Thomas Strömberg.
Hans Hamilton, Mats Birgersson
7. TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare: Peter Viberg Bergsbrunna Villaväg 62a 75756 UPPSALA 070-5431668 OBS
mellan 18-22 peter@emx.se
Biträdande tävlingsledare; Johan Andersson
Tävlingssekreterare; Margareta Pärnebjörk
Medieansvarig; Vakant
Ban-chef; Roger Ahlén
Säkerhetschef; Johan Hallberg

Ekonomi; Lars Pärnebjörk
Miljöchef; Jesper Olsson
Besiktningschef; Bo Lindbom
Tidtagningschef; Magnus Östlin
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8. TÄVLINGSKLASSER
Klass 1: Elit. Klass 2: Senior. Klass 3: Junior. Klass 4 Bredd i mån av plats.
9. LAGTÄVLING
Klubb-/märkeslag med 3 eller 4 förhandsnominerade förare, varav de tre bästa räknas.
Anmälan sker på plats.
10. ANMÄLAN
Anmälan sker genom SVEMO TA senast onsdag 2017-10-25. Transpondernummer skall
anges vid anmälan. Efteranmälan i mån av plats på telefon. 070-552 50 29 Magnus Östlin
vardagar klockan 19-21 Totalt antal startande är maximerat till 280 st. Förare anmälda i
huvudklasserna 1-3 bereds förtur före anmälda i klass 4 Bredd i det fall fler än 280 förare är
anmälda vid anmälningstidens utgång
11. STARTAVGIFTER
Samtliga klasser 1-4, 1 500 SEK, som betalas via SVEMO TA.
Klubb-, Team- och Märkeslag, 1 000 SEK vilket anmäls och betalas på tävlingsplatsen vid
anmälan/tävlingsexpedition fredagen den 10 november. Minst 3 lag skall vara anmälda för att
lagtävlan skall räknas, i annat fall återbetalas anmälningsavgiften.
Efteranmälan: Startavgift + 500 SEK i efteranmälningsavgift betalas på tävlingsplatsen vid
anmälan/tävlingsexpedition fredagen den 10 november.
12. ÅTERBUD
På telefon 070-552 50 29 Magnus Östlin vardagar klockan 19-21. Vid giltigt återbud, lämnat
innan tävlingens första start, återbetalas startavgiften minus en expeditionsavgift på 200 SEK.
13. FÖRSTA START
Lördag 2016-11-11 Klockan 09:00. Omstart för nattetapp klockan 17:00, med
sammandragning av startfältet
Startmellanrum; 2 tävlande per/ minut.
14. STARTORDNING
Samtliga klasser sammanlottas. De 25 första förarna i Swedish Enduro Cup 2017 seedas från
startnummer 25 och uppåt. SMK Centralstyrelse förbehåller sig rätten att tilldela 5 stycken
förare s.k. ”Wildcards”
15. BANANS LÄNGD
Samtliga klasser kör 1 varv på dagen och 2 varv + 2 stycken SS på kvällen och natten.
Varvets längd är cirka 90 km, varav cirka 75 km är specialsträcka fördelade på 4 stycken
specialsträckor per varv. Totalt antal SS är 4 st på dagen + 9 SS på kväll/natten. Arrangören
förbehåller sig rätten att ändra längden beroende på väder eller Force majeure tävlingsdagen.
Bredd-klassen kör 1 varv på dagen samt 1 varv + SS 1 kväll/natten
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16. PARC FERMÉ / UPPEHÅLL
Motorcyklarna förvaras i Parc Fermé efter besiktningen på fredag den 10 augusti och målgång
på dagsetappen. Motorcyklarna får kvitteras ut 10 minuter före respektive starttid. Observera
att ingen service får ske i Park Fermé eller i väntzonen fram till startlinjen.
17. SERVICEPLATS
Serviceplatsen är belägen vid start-/målområdet i. Serviceplatsen öppnar fredag 2017-11-10
klockan 09:00. Funktionärer kommer att anvisa plats för tävlande. Serviceplatsen har
begränsat utrymme, så tänk på det när ni väljer fordon etc. Endast ett fordon/tävlande släpps
in på serviceområdet. Försök att samåka om möjligt! Varje tävlande erbjuds max 30 m
serviceutrymme. Vikter måste medtas för fastspänning av tält och utrustning. Alla former av
”Heta arbeten” är förbjudet på servicesplatsen, Minst en brandsläckare per servicefordon skall
finnas. För allas trevnad ber vi teamen att använda sig av de miljöstationer som finns
utplacerade på serviceplatsen.
18. SERVICE
Service får endast ske på serviceplatsen vid start-/målområdet och service kommer att ske
mellan varje specialsträcka.
I SR 5.6.2 står ”Tävlande får anlita främmande hjälp för service och reparationer vid
serviceplats” Detta gäller inte under Novemberkåsan utan främmande hjälp (mekaniker)
får endast hjälpa föraren med de åtgärder som redovisas nedan.
bränsle, olja och kylarvätskor, varvid servicepersonal även får öppna och
stänga bensin-/oljetankar samt kylare.
oll.
delar.

Svetsning av motorcykeln under tävling är ej tillåten.
Observera att endast föraren får utföra övriga åtgärder/service på MC, ex demontering
av hjul, skifte av däck samt övriga reparationer. OBS! Hjulbyte är ej tillåtet!
Överträdelse medför tävlingsbestraffning med 10 minuters tidstillägg vid första tillfället. Om
förseelsen upprepas under tävlingen, utesluts föraren ur tävlingen.
22. RACE OFFICE
Anmälan sker vid Race Office, där giltig tävlingslicens, körkort och transponder uppvisas.
Anmälan skall ske före besiktningen! Race Office är öppet för anmälan fredag 2017-11-10
klockan 13:00 – 21:00 och är beläget vid startplatsen.
23. TIDTAGNING
Tidtagning sker med transponder. Den tävlande ansvarar personligen att den är laddad och
funktionsduglig.
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24. BESIKTNING
Besiktning kan inte ske före anmälan i Race Office. Besiktning sker fredag 2017-11-10
klockan 15:00 – 21:00. Enligt VTF och SVEMO reglementet. Motorcykeln skall vara
registrerad, försäkrad och skattad. Original registreringsskylt skall medföras liksom hjälm
med reflex enligt SR2.5. Miljömatta skall uppvisas och användas. Fungerande halvljus skall
finnas på transportsträckorna, för att inte blända mötande trafik.
Vid besiktning ska märkning av huvudram, vevhus, fram och baknav samt ljuddämpare ske.
Förare som startar med fel nummerplåtsfärg bestraffas med tio minuters tidstillägg.
25. BANAN OFFENTLIGGÖRS
Fredag den 10 november vid startplatsen
26. UTRUSTNING
Enligt SR 2.3 – 2.6.
27. DUBBDÄCK
Dubbdäck är tillåtet
28. PRISER
Samtliga som fullföljer Novemberkåsan 2017 inom respittiden erhåller SMK:s jetong.
Totalsegraren erhåller inteckning i Novemberkåsan. Pris till de 3 främsta totalt i
Novemberkåsan samt pris till de 10 främsta i varje klass. Hederspris till alla damer som
fullföljer Novemberkåsan 2017.
29. PRISUTDELNING
Prisutdelning sker söndag 2017-11-12 klockan 10:00 i Race Office, samma byggnad som
anmälan.
30. RESULTAT
Slutresultat presenteras efter protesttidens utgång vid start-/målplatsen och på
www.novemberkåsan2017.se
31. SÄRSKILJNING
Tävlande som får samma resultat, särskiljs genom bästa tid på sista specialsträckan på
nattetappen. Därefter näst sista specialsträckan osv.
32. AVLYSNING
Novemberkåsan 2017 avlyses om mindre än 60 anmälningar inkommit före anmälningstidens
utgång eller då händelse inträffar som inte arrangören råder över dvs. force majeure.
33. UPPLYSNINGAR
Startbekräftelse, PM och övrig information kommer att ske på www.novemberkåsan2017.se
Tävlingsinformation kommer också att offentliggöras löpande under tävlingen och på den
officiella anslagstavlan vid Race Office. Upplysningar lämnas också på 070-5431668,
klockan 18-21 .
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34. ANSVAR
De som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. Internationella
Motorcykelförbundet (FIM), SVEMO, SMK Centralstyrelse, SMK Tierp, GÖTA MS och
funktionärer kan således inte utan vållande, göras ansvarig för personskador eller sakskador,
som under tävlingen drabbar deltagaren.
Tävlingen arrangeras i full överensstämmelse med SVEMO:s nationella tävlingsbestämmelser
samt dessa tilläggsregler för Novemberkåsan 2017, som har godkänts 2017-08-20 och
reviderats 2017-10-09 avseende pkt 15, pkt 18, pkt 24 och pkt 28 av SVEMO:s Supervisor
Per Lennerman.
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