
 
 

STURUPSRACET 
4-timmars Lag-Enduro + Dakar 

Lördagen den 12 september 2020 
 

TILLÄGGSREGLER 
 

Organisations och funktionsansvariga: 
Arrangör:  Limhamns MK 
   Box 33 
   230 32 Malmö-Sturup 
Tävlingsledare: Peter Svensson 073-410 85 20 
Tidtagning:  Per Lundström 073-261 24 69 
Banchef:  Limhamns MK 
Miljöansvarig:  Limhamns MK 
 
Tävlingsadress: Sturupsbanan, Nötesjövägen293-12, ( 55.5297055, 13.3571085 ) 
 
Tävlingens typ: Enduro varvlopp typ 2. Enklare Tävling, tävlingen kan köras med 

oregistrerad mc och förare behöver inte inneha körkort. Enklare tävling 
= max 100 förare, vi har inledningsvis satt max 30 lag och 10 Dakar 
(därefter blir man reserv). Om det blir färre lag eller tvärtom släpper vi 
på reserverna i turodning. 

 
Lagindelning: Max 3st förare per lag alt. Dakar max 1st förare, inneha nationell 

tävlingslicens enduro (min bredd), (engångslicens gäller också 350:-). 
 Det är tillåtet för förare från olika klubbar att bilda lag tillsammans. 
 Obs! Max 1st mekaniker/medföljande per lag. 
 
Startnummer: Lagens startnummer väljs vid anmälan, lag 1-99. Samtliga förare skall 

ha lagets startnummer monterat på sin mc. Dakar 100-999. 
 
Startavg: Lag 900:- / Dakar 300:- 
    
Anmälan: Anmälan och betalning av startavgift skall ske via Svemo TA senast 

söndagen den 6 september kl 18:00, efteranmälan till onsdag 9 
september 18:00 (efteranmälningsavgift 300:-). 

 
Besiktning: Stickprov enl Svemos riskanalys för Covid-19 
  
Ankomst: Depå öppen från kl 16:00 fredag, ankomstanmälan av lag fredag kl 

18:00-20:00 och lördag 07:30-08:30. Endast 1st går till 
ankomstanmälningen och anmäler laget som sker utomhus vid 
klubbhuset.  

 
Förarsammanträde: Senaste information får anmälaren vid ankomstanmälan och vid 

eventuell ytterligare kommuniceras via högtalarsystem. 
 
  



Start: Kl 10:00 Springande start efter startskott, starten sker på 
crossbanans startraka (medtag stödpinne till mc om inte normalt stöd 
finns), 1st utsedd lagförare / Dakarförare kör starten samtidigt och 
övriga står i växelfålla/depå. 

 
Startlinje: Fri placering gäller, övre linje MC och nedre Förare 
 
Tidtagning: Tävlingen körs med transponder-tidtagning. 
 Tidtagningen startar när startskottet avfyras kl 10.00 
 En transponder per lag, som också gäller som ”stafettpinne” 

Alla tävlande lag ska ha AMB transponder och denna 
transponders nummer skall vid föranmälan. Transpondern skall 
också uppvisas vid ankomstanmälan. 

 Standard transponderfäste SKALL användas monterad på mc. 
 
Regler: All växling ska ske i växlingsfållan med avstängd motor och ledande av 

mc från STOPP skylt. 
Körning i växlingsfållan medför uteslutning av lag. 
Växling sker i växlingsfålla på lagets depåplats genom förflyttning av 
transponder från inkommande till utgående mc.  

 Den inkommande föraren skall SJÄLV överlämna transpondern till 
utgående förare. Den utgående föraren skall SJÄLV ta emot 
transpondern och montera den på sin MC. Utgående förare FÅR EJ 
STARTA sin MC i växelfållan, utan skall skjuta MC:n till skylt START 
där MC får startas. Observera att ingen annan än dessa två förare får 
medverka eller på annat sätt medverka vid överflyttning av 
transponder. 

 Om förare får problem under pågående varv får denne genom att till 
fots ta sig till växlingsfållan för att överlämna stafettpinnen 
(transponder) till ny förare. Det varv som avbröts startas då om av ny 
förare. Förare som brutit får turas om med den andre lagkamratens 
MC, dock skall transponder demonteras och monteras som ovan. 

 Inga dubbdäck 
 
Målgång: Målgång sker då 4 timmar gått, mål-flaggning sker manuelt. 
 Maxtid för tävlingen är 4 timmar och 30 minuter från startskottet. Om 

ett lag/dakar bryter tävlingen eller kommer i mål efter maxtiden (4 
timmar och 30 minuter) gått ut, då räknas föregående passering som 
måltid och slutresultat. 

 
Resultat: Resultat presenteras via www.limhamnsmk.se, Race Monitor, 

www.speedhive.mylap.com med live resultat, Speedhive app. 
 
Priser: Pokaler till placering 1-3 Lag, 1-3 Dakar 
 Hämtas efter protesttid av en deltagare per utanför klubbhus ca kl 

15:00. 
 
Övrigt: Denna tävling hålls i full överensstämmelse med SVEMO:s nationella 

tävlingsreglemente (enklare tävling) och gällande specialreglemente 
för enduro, samt dessa tilläggsregler som har granskats och godkänts 
av supervisor.  

 Vi följer även SVEMO:s riskanalys för covid-19 
 
 Omklädningsrum och dusch möjligheter STÄNGT! 
 
 2 meters regel i kiosk och betalning endast med Swish eller kort. 
 
 Ingen publik tillåts, alla förare och 1 medföljande får ett armband som 

måste bäras under hela tävlingen. 


