PM
GEC 4 Gotland Enduro Championship 2020
TÄVLINGSDATUM: 2020-08-29
Tävlingsplats:

Asfaltsverket, Hejdeby

GPS Koordinater:
WGS84 DD (lat, long): 57.63323, 18.37588
WGS84 DDM (lat, long): N 57° 37.9938', E 18° 22.5529'
SWEREF99 TM: 6392894.805, 701532.066
Tävlingsledare Heat 1: Per Johnsson, 070-2718809
Tillståndsnummer: Se Svemo TA

Anmälan
öppnar
Besiktning
Förarmöte
Start

WGS84 DMS (lat, long): N 57° 37' 59.63", E 18° 22' 33.17"
RT90: 6392709.722, 1653541.27

Tävlingsledare Heat 2: Patric Hederstedt, 070-6200687
Tävlingens Typ: Typ 1, MIX

Heat 1: UE0, UE1, Dam, M40+, El
08:00

Heat 2: Senior, Junori, M-39
10:00

08:00-08:45
09:00
09:15

10:00-11:30
11:45
12:00

Tilldelad
2:00 tim.
körtid:
Aktiv körtid
1:30 tim.
ca:
Justering av tidsschema kan förekomma

2:00 tim.
1:40 tim.

Detta PM omfattas av anpassningar för Corona (Covid-19)
Tävlingsförfarande Typ 1 MIX: Föraren skall inom tilldelad körtid genomföra ett visst antal varv. Start sker med
förare indelade i startgrupper med visst mellanrum och förarens tilldelade körtid räknas från dennes
individuella start. Föraren passerar depå/service mellan varje varv. Hur servicetiden disponeras avgör föraren
själv och nytt varv kan påbörjas när denne vill. Endast varv avslutade inom den tilldelade tiden räknas. Flera
varv än utsatt antal får ej köras.
Antal varv som ska köras: Antal varv som skall köras, förare/startgrupp/klass meddelas på förarmötet. Förare
ansvarar själv för att räkna och hålla reda på hur många varv denne kört.
Liveresultat: På följande länk kan man följa resultat och antal varv man kört, fungerar även på mobil eller
läsplatta. Gå till http://live.emx-timing.se/live.html eller https://live2.emx-timing.se, välj sedan Arrangör:
Gotland Enduro Cross MS, välj sedan Tävling, välj sedan Heat beroende på vilket heat du vill se, i inställningar
kan du välja klass eller totalt för aktuellt heat, markera förare etc.
Detta PM refererar till seriens Tilläggsregler som anslagits på Svemo TA tillgängligt vid anmälan.
-

-

OBS! Anmälan på plats sker i samband med Transponderkontroll (ej i sekretariatet), förare leder
cykeln över transpondermatta enligt instruktion på plats, detta för att säkerställa tidtagning.
Utlämning av hyrestransponder sker via luckan på sekretariatet.
OBS! Endast förare med jämna startnummer omfattas av besiktning!
Besiktning sker utan dröjsmål omgående efter anmälan på plats. Besiktning stänger 15 minuter innan
förarmöte. Vid besiktning kontrolleras följande:
- Startnummer och bakgrundsfärg, - Funktionskontroll Transponder och MC, - Ljudmätning
Se till att din MC är varmkörd innan ljudprov samt att transponder sitter monterad på motorcykeln.
Miljömatta/markskydd skall användas vid uppställning av motorcykeln, gäller depå och
tank/serviceområde. Då tävlingsplatsen ligger inom vattenskyddsområde ska allt spill rapporteras till
tävlingsledningen.
Startlista med startordning (seedning) presenteras innan tävling på https://www.gec.nu,
Facebooksidorna: GEC - Gotland Enduro Championship och Enduro Gotland
Vi kommer inte köra något s.k. mastervarv. Möjlighet finns att gå spåret innan tävling.
Placera din MC vid din erhållna startordning, finns en nummermarkering på marken vid startledet.
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-

Förarmöte hålls vid sekretariatet 15 min före heatets start. Tänk på att hålla avstånd minst 1,5 meter.
Se till att vara förberedd för start, efter förarmötet beger man sig till startledet för omgående start,
är man inte i tid startar man sist.
Start sker en och en med ca: 5–10 sekunders mellanrum.
Då vi har ett tight tidsschema ber vi er alla att se till att ni är på plats i god tid till besiktning,
förarmöte, start osv.
Stanna gärna kvar efter avslutad tävling för rivning av banan. Ju fler som hjälps åt desto snabbare går
det.

OBS! Cupen GEC uteblir denna säsong med anledning av Corona (Covid-19), detta är en
separat tävling och ingår ej i någon cupsammanställning.

Att tänka på med anledning av Corona (Covid-19)
-

Bara förare och max en mekaniker/servicepersonal och ev. målsman till förare under 18 år, är
välkomna
OBS! Ingen publik med anledning av myndighetsbeslut
Anmälan på plats sker vid Transponderkontrollen (se ovan)
Liveresultat publiceras endast online, alltså ingen visning vid sekretariatet
Ingen kiosk eller servering med anledning av smittorisken
Håll avstånd minst 1,5 meter, respektera varandra och speciellt vid förarmöten, besiktning och
uppställning för start
Har du eller mekanikern några symtom, är du inte välkommen utan ska stanna hemma (startavgiften
återbetalas naturligtvis!)
Byt om vid bilen och håll vid er bil, när ni inte tävlar, som är parkerad med lagom avstånd.
Efter avslutad tävling byt om och tvätta er i medhavt vatten vid bilen och lämna plats till nästa
startgrupp. Dusch är inte tillgängligt.
Tänk på alla rekommendationer från folkhälsomyndigheten.
o Tvätta händerna ofta
o Använd handsprit (medtag egen handsprit)
o Hosta och nys i armvecket
o Undvik att röra ögon, näsa och mun
o Stanna hemma när du är sjuk
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