
Tilläggsregler FHTECH HILL X 
Lofsdalen 2018

Tävlingstyp: Enklare Tävling 
 
Arrangör: Mora Motorklubb 
 
Datum: 29/4 2018  
 
Tävlingsplats: Lofsdalens Alpina anläggning

Föranmälan: Anmälan till tävlingen är öppen t.o.m torsdagen den 27/4 kl 12:00

Klasser:
 -Ungdom 12-14  
- Ungdom 14-16  
- Motion (max 1000cc enl racer 1000 reglementet ,ej innehaft årslicens inom 3 år) 
- Damer  
- Damer Motion (max 1000cc enl racer 1000 reglementet ,ej innehaft nationell      
  licens inom 3 år) 
- Turbo/ Överladdat (krav på överladdad skoter) 
- Bredband med passagerare (alla Bredbandare tillåtna, mattbredd minst 500mm) 
- Lilla veteran (minst 30 år gammal, 1 cyl ,bladfjädring,fläktkyld motor) 
- Stora veteran( minst 30 år gammal,2 cyl,bladfjädring,fläktkyld motor) 
- Open Mod veteran (minst 30 år gammal, bladfjädring,övrigt fritt)
- Racer/Elit  
- Old school Snowcross (Snöskotrar från 2002 eller äldre,racer 1000 reglementet) 
- Snowbike ( Motocross med bandsats )

Anmälan i följande klasser sker via www.ta.svemo.se

- Racer/Elit (Racer 1000)
- Damer Elit (Racer 1000)  
- Ungdom12-14 
- Ungdom14-16 

Anmälan i följande klasser sker via hemsidan www.bonfire1125.se

- Lilla veteran 
- Stora veteran
- Veteran open mod
- Bredband med passagerare       
- Dam Motion 
- Motion 
- Turbo/överladdat (krav på överladdad maskin)
- Old school snowcross
- Snowbike

http://www.ta.svemo.se


                                                     

Anmälan för alla som skall deltaga på 
plats den 29/4 kl 07:00-08:30 Kom i 
tid!!
Besiktning av skotrarna mellan 07:00-08:30

OBS!! Alla deltagare skall besikta på plats!!OBS
        Regler enligt Svemos reglemente men kom ihåg:                                                                                          

         Nummerskyltarna skall vara enligt SVEMO:s reglemente med väl synliga 
siffror, motions klasserna och veteran kör med vit bakgrund och svarta siffror      

           Dödmansgrepp skall finnas monterat på skotern och konstant lysande 
bromsljus skall finnas.

           Skyddsutrustning som skall bäras : Hjälm,ryggskydd,bröstskydd och Rejäla 
skor (typ snowboardskor).

           Giltig licens eller kvitto på betald licens ska uppvisas vid anmälan. 
Det går dock att lösa medlemskap i Mora mk ( 200:-)                              
+Engångslicens (325:-) på plats i anmälan.                                                                      

           Miljömatta skall finnas under maskin i maskindepå,matta som absorberar 
bränsle och olja typ entre matta eller liknande.

Förarsammanträde: 10:15

Träning:10:30  

Första start: 11:00 

Startmetod: Startljus

Heatindelning: Lottade heat anslås i depån  

Tävlingsledare:Henrik Mases  

Upplysningar:Henrik Mases 073-50 23 172  

 

Tävlingen arrangeras enligt SVEMO:s regler samt dessa TR som godkänts av svemo 

Tillstånds nr : 69-24


