TävlingsPM
Välkomna alla till Timrå Enduro, Torsbodabanan, och Timråkåsan lördag 12 december 2015
Dubbdäck: Tillåtet
Banan är isig till stor del
Startnummer
: Startnummer är lottade och finns på SvemoTA
https://ta.svemo.se/Public/Pages/CompetitionInformation/CompetitionInformation.aspx?CompetitionId=6699#

Depåtält
:
Eget depåtält förbjudet
. Vi har inte plats för det. Ett 10x15m uppvärmt tält
kommer finnas till förfogande, att användas som omklädningsrum, mekdepå, matservering
samt sekretariat. Tankning får 
inte 
ske inne i tältet, utan görs vid eget fordon, på miljömatta.
Parkering
: Parkeringsvakts anvisning ska ovillkorligen följas. On ni anländer redan på
fredag, var beredd på att flytta er på lördag morgon. 
SAMÅK
! Både förare och publik
Lunchen
: Ni som har beställt lunch, den kommer serveras från ca 14:00. Avpricking sker
mot lista. Korv, Hamburgare samt gulaschsoppa kommer säljas i serveringen.
Bana
: SP1 och SP2 två har bytt plats. SP1 är 5 km, SP2 är 4.5 km
Ungdom/dam kör 2 varv på dagen, 1 varv på natten
Motion
kör 2 varv på dagen, 3 på natten
Bredd kör 3 varv på dagen, 4 på natten
OBS: Antalet varv samt längd på SP kan ändras och meddelas slutgiltigt på förarmötet!!

Startordning
:

Enligt startlista. Individuell start med trafikljus, ca 10 sek mellan varje
förare. På nattetapp efter dagsresultat.

Anmälan på plats

Anmäl er i sekretariatet, som kommer finnas inne i tältet

Besiktning/
Ljudmätning

Samtliga förare skall passera besiktning/transponderkontroll före start.
Ljudmätning kommer göras med stickprov.

Några påminnelser om säkerheten under Timråkåsan 2015
●
●
●
●
●
●
●

Reflexer på hjälmen. Varje tävlande ska ha reflex enligt TR så vi kan hitta er i
mörkret. Ingen reflex = ingen start.
Tävlande som står sitter eller ligger efter spåret, kolla om de är ok.
Hjälp skadad, meddela medtävlande, funktionärer och publik om den skadade.
Meddela tävlingsledningen om ni avbryter tävlingen, eftersök på natten är inte roligt.
Ser ni någon som ser ut att behöva hjälp i spåret, meddela funktionär. Senast vid
målgång på sträckan.
Banan delas in i numrerade sektioner för att hjälpa er att meddela var det behövs
hjälp.
Brandsläckare på minst 5kg ska medfölja varje servicefordon

Tävlingsorganisation
:
Tävlingsledare:
Tävlingssekreterare:
Säkerhetschef:

Marcus Frändén, tel 070553 16 41
Lotta Kvarnström, 076245 52 10
Björn Nylander, 070630 60 45

