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VÄLKOMMEN TILL 56-ÅRS RACET
Vid passering av entrén uppge klass, namn och startnummer så får ni era armband
OBS i år är kön före insläpp utflyttad till parkeringsområdet innan gamla entrén följ pilar.
Motocrossdepån är utmärkt med ATA-band och skyltar till höger och vänster om Speedway
entrén på grusplan innan och nere på folkrace området. Se bifogad skiss
RACE Office Motocross är öppet Fredag 16:00 -19:00 och 07:30-08:30 Lördag
Besiktning av motorcyklar hjälmar och bröst/ ryggskydd Fredag 16:00- 19:00
och Lördag 07:30-08:30. Nummer på motorcyklar som skall besiktigas finns på
anslagstavlan vid Race-Office.
Klasser vid 56-Års Racet: 50cc, Classic, Veteran, Twinshock, EVO, Super EVO och MCS
CORONARESTRIKTIONER
Enligt Svemo Motocross riskanalys för tävling och FoHM:s rekomendationer bör munskydd
bäras vid anmälan och besiktning
OBS! Upp till varje deltagare att ha med munskydd

Träning
09:00 - 9:30 Träning Classic, Veteran och 50cc
09:35 – 10.05 Träning Twinshock
10:10 – 10:40 Träning EVO och Super EVO
10:45 – 11:15 Träning Sidvagn
11:25 Förarmöte
11:30 – 12:20 Lunch
Heat
Heat 1 Classic,
Heat 1 Veteran
Heat 1 50cc
Heat 1 Twinshock
Heat 1 EVO + Super EVO
Heat 1 Sidvagn

12 min + 2 varv
15 min + 2 varv
12 min + 2 varv
15 min + 2 varv
20 min + 2 varv
15 min + 2 varv
2 timmar 25 min

20
25
20
25
30
25

Omg 2 15:10
Heat 2 Classic
Heat 2 Veteran
Heat 2 50cc
Heat 2 Twinshock
Heat 2 EVO + Super Evo
Heat 2 Sidvagn
18:30 Prisutdelning

12 min + 2 varv
15 min+ 2 varv
12 min + 2 varv
15 min + 2 varv 20 + 2 varv
20 min + 2 varv
15 min + 2 varv

PRISUTDELNING 56-ÅRS RACET ca 30 min efter sista målgång Lördag ca 18:30
Ännu en gång hälsar vi dig välkommen till vad vi hoppas blir en kul och spännande
tävling.
Organisationskommittén: Jonny och Peter,

PM 1 56-års-Racet
VÄGBESKRIVNING: Linköpings Motorstadion RV 53 mot Åtvidaberg/Västervik
GPS-position Lat N 58,23,38.89 Long E 15,43,38.23Lg: E 15º 43' 38.23
Karta med vägbeskrivning se : www.lms.se där även övrig info. såsom startlistor mm
finnes, info om Linköpings MS och övriga delar av 56-Års Racet www.arsracet.se
DEPÅN:
Depån öppnar kl 10:00 Torsdag. Kommer ni tidigare får ni vänta utanför OBS!! Nytt
område att vänta på pga corona reglena, samma regler för samtliga grenar.
Streckade gröna områden är Motocross depån, se områdes skiss. MCS-depån är i
första hand på asfalten vid klubbhuset.
För att slippa irritationsmomentet med bandning av platser före insläpp, så bokas
plats via jonnycross@hotmail.com eller via telefon 0709322770, jag utgår från förra
årets placering.
OBS!! ingen egen upp banding utan kontakta oss först.
EL:
Önskar ni koppla in er på något av de få el-uttag som finns i depå kostar det 100:för helgen, betalas vid anmälan
BILJETTER:
Inga biljetter skickas ut i år, förare + två mekaniker ingår, fås vid infart
ANMÄLAN och BESIKTNING:
Var vänlig och gå till anmälan i Race Office Motocross innan ni besiktiga.
RACE OFFICE MOTOCROSS” Öppet 16:00-19:00 fredag, samt 07:30-08:30 lördag.
Besiktning från 16:00 – 19:00 fredag, samt 07:30-08:30 lördag, där vi även
kontrollerar hjälmar och rygg/bröstskydd
I år besiktigas enbart 30% -50% av antalet startande, nummer/motorcyklar som
skall besiktigas finns anslaget vid Raceoffice från torsdag kväll
Var vänlig och se till att era LJUD DÄMPARE är i BRA skick. Ljudmätning kommer att
ske i samband med besiktningen samt också efter målgång.
TRANSPONDERSYSTEM:
Vi kommer att använda vårt AMB transpondersystem för alla klasser. För er som
inte angav ert transponder nummer i anmälan eller ännu inte bokat en
hyrestransponder a 100:-, var vänlig hör av er snarast via mail
jonnycross@hotmail.com eller via telefon på 0709322770
KÖRNING I DEPÅN:
Respektera körförbudet på crosshojarna utanför banan.
Obs! Rödmarkerade vägar är utrymningsvägar och får inte blockeras.
SPEAKER PÅ RADIO: Speakern kommer att sända på FM bandet 107,1 MHz
DOPING/ALKOTEST:
Antidopning och alkoholtest kommer att genomföras enligt FIM:s regler.
MILJÖ:
Tänk på miljön, lämna spillolja, däck mm i vår miljöstation.
Miljö-matta är obligatorisk vid tankning och service.
FÖRSÄLJNING:
För er som tänker sälja delar och tillbehör kommer en avgift av min 300 kr att tas
ut.
MAT:
Frukost och lunch finns att köpa Fredag till Söndag i klubbhuset.
Hamburgare och korv mm i kioskerna på området.
Grillmat vid RR Depån fredag och Lördag kväll.

