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Ränneslättsloppet 2017

Du anmäler dig på vår hemsida eller via telefonnummer 070-561 97 18
Telefon tid Måndagar 1 Aug - 1 Okt Kl 18.00-21.00

www.ranneslattsloppet.nu

OBS! EFTERANMÄLAN NORMAL STARTAVGIFT + 1000:-

1. Gå till www.ranneslattsloppet.nu
2. Klicka på ”Anmälan”
3. Fyll i aktuella uppgifter.
4. Klicka på ”Skicka anmälan”
5. Klicka på ”Skriv ut sidan”
så får du ett bevis på din anmälan

6. Betala in angivet belopp till vårt
Postgiro 412 42 03-3, du behöver
inte ange mer än ditt erhållna OCR-nr
7. Klart
8. Sista betalningsdag 1/9
9. Sista efteranmälan 14/9

OBS!

Inga startbekräftelser kommer att skickas ut.
Preliminär startlista kommer att publiceras på hemsidan efter anmälningstidens utgång

INBJUDAN & TILLÄGGSREGLER
TÄVLINGSPREMISSER
DATUM: 23-24 september 2017							

PLATS: Ränneslätt väster om Eksjö

ARRANGÖR:
TÄVLINGENS ART:

FMCK Eksjö och SMK Eksjö MC o US
TILLSTÅNDSNUMMER: 70-85
Internationell Enduro Special, typ 2 varvlopp, på helt pilad och snitslad bana. Tävlingen anordnas i
överensstämmelse med FIM’s och SVEMO’s tävlingsreglementen samt gällande specialreglemente.
BANVARV:
Offentliggöres 17.09.23 kl 07.00 vid tävlingssekretariatet. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att
ändra bansträckning och respittid beroende på väglaget tävlingsdagen. Officiella och hemliga passerkontroller utmed banan.
DELTAGARE KLASS 1-14, 19: Deltagande får ske fr.o.m. det år föraren fyller 15 år och t.o.m. det år föraren fyller 65.
KLASS 15-16:
Deltagande får ske fr.o.m. det år föraren fyller 12 år och t.o.m. det år föraren fyller 16.
KLASS 17-18:
Deltagande får ske fr.o.m. det år föraren fyller 13 år och t.o.m. det år föraren fyller 16.
LICENS
KLASS 1-8,19:
Svenska förare skall inneha av SVEMO utfärdad nationell förarlicens i enduro. Utländska förare skall
inneha förarlicens i enduro utfärdat av sitt hemlands motorfederation. Arrangören kan ej utfärda
tillfälliga licens för utländska gäster. Tillfällig licens för svenska förare kan endast lösas hos Svemo.
KLASS 9:
För anställd inom försvarsmakten samt FMCK. Gilitligt förarbevis samt års eller tillfällig licens från Svemo.
KLASS 12-14:
Av SVEMO utfärdad tävlingslicens. Alt. tillfällig licens. (ej bas- eller amatörlicens)
KLASS 15-18:
Av SVEMO utfärdad ungdomslicens i enduro. Tillfällig licens kan lösas eller kompletteras hos Svemo om
		
annan licens finns.
MC
KLASS 1-8,19:
Valfri, dock minst 80cc i 125cc-chassi. Även oregistrerade motorcyklar tillåts delta.
KLASS 9
Militär skall köras på Mc 258 med militär utrustning enl Säki Trafik.
KLASS 12:
Modell F, enligt Motorcross och Trial veteranernas reglemente
KLASS 14:
Modell E, enligt Motorcross och Trial veteranernas reglemente
KLASS 15-16:
Max 85 cc -2T / 150 cc – 4T Enduro 0
KLASS 17-18:
125 cc - 2T / 250 cc – 4T Enduro 1
UTRUSTNING:
OBS! Ryggskydd obligatoriskt. Dubbdäck är ej tillåtet.
MILJÖ:
Miljömatta, enligt SR Enduro,Pkt 5.6.3 skall användas vid all uppställning av mc på service-, depåoch campingområde. Service och tankning utanför serviceområdet medför uteslutning.		
OBS! Enligt SR Enduro Pkt 5.6.7 skall varje tävlande tillse att det vid varje servicefordon 		
finns en Brandsläckare (Min 5kg pulver, Klass ABC)
PROVKÖRNING:
Provkörningsbana finns. Stängs 15 min före varje start. Total tystnad krävs för startförfarandet.
STARTPLACERING:
Startplacering i klass 1-8 efter 2016 års resultat. Övriga och efteranmälda placeras i turordning efter
betalningsdatum.

KLASSINDELNING/STARTGRUPPER
KLASS
1
2
3
4
5

STARTTID
Datum
Klockan
17-09-24
11.45

DELTAGARE
Tävlingsförare 16 - 65 år
Tävlingsförare 23 - 65 år
Tävlingsförare 15 - 23 år
15 - 65 år
15 - 29 år

Motion
Motion
Motion

30 - 39 år
40 - 49 år
50 - 65 år

160 min
150 min

Blå
Svart
Vit

Vit
Vit
Svart

17-09-24
17-09-23

08.00
11.30

9
12
14

Militärklass
Veteran-mc
Veteran-mc

Se ovan
Se ovan
Se ovan

120 min

Vit
Valfri
Valfri

Svart
Svart/Vit
Svart/Vit

17-09-23

08.30

15
16

85 cc Ungdom E0
85 cc Ungdom E0 Girls

12 - 16 år
12 - 16 år

120 min

Vit
Vit

Svart
Svart

17-09-23

15.00

17
18

125 cc Ungdom E1
125 cc Ungdom E1 Girls

13 - 16 år
13 - 16 år

Vit
Vit

Svart
Svart

17-09-23

15.00

19

Motion Öppet spår

15 - 65 år

6
7
8

KÖRTID/BANLÄNGD
6 varv / ca 180 min

NUMMERSKYLTAR
Bottenfärg Sifferfärg
Röd
Vit
Gul
Svart
Grön
Vit
Lila
Vit
Röd
Svart

BENÄMNING
Elit
Senior
Junior
Dam
Motion

< 1 varv

Grön/Vit 16 - 23 år
Gul/Svart 23- 65 år

17-09-23 08.00-10.30

för 2017 års RÄNNESLÄTTSLOPP
ANMÄLAN

ANMÄLNINGSTID:

Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast den 1 September kl 24.00. Betalningen skall vara arrangören tilll
handa senast 4/9. Då antalet deltagare per start är begränsat noteras anmälningarna i betalningsordning.
Efteranmälan placeras sist i resp klass.

ANMÄLAN:

Anmälan skall göras på Ränneslättsloppets hemsida. Om du inte har tillgång till internet ring 070-561 97 18
enligt telefontid nedan. Det är endast förare med korrekta anmälningar som noteras i turordning för start.
I klass 1-8 och 19 tillåts endast en start per förare. OBS” Endast förare med av svemo utfärdad teamlicens
har rätt att uppge Team vid anmälan
OBS kan endast lösas på SVEMOs hemsida.
Klass 1-8
700:Klass 9,12,14 600:Klass 15-18
350:Klass 19
700:Efteranmälan och för sent inkommen betalning belastas med en extra avgift av 1 000:-.
I samband med licenskontroll fås en transponder för varvräkningen. Denna skall lämnas tillbaka efter avslutat
lopp. Ej återlämnad transponder faktureras resp. förare med 1500:-.
Transpondern återlämnas i utbyte mot plakett.

TILLFÄLLIG LICENS:
STARTAVGIFT:

TRANSPONDER:

INFORMATION:
070-561 97 18
Måndagar
18.00—21.00
1 aug – 1 okt
INSTÄLLD TÄVLING: I händelse av att tävlingen måste inställas på grund av förhållande som arrangören ej råder över, meddelas detta
till de tävlande via mail, snarast efter det att beslutet fattats. Inbetalade avgifter återbetalas minus 200:- i expavg.
KLASSBYTE:
Ej möjlig efter 17 september.
BESIKTNING:
Ljudmätning och maskinbesiktning utförs i samband med transponderkontrollen.

PRISBEDÖMNING/RESULTAT
PRISBEDÖMNING:

För att redovisas i resultatlistan måste man passera mållinjen på sitt senaste påbörjade varv inom respittiden.
Den som inte gjort detta bedöms som bruten, dvs icke fullföljande.

RESPITTID:

Klass 1-6 60 min efter segrarens målgång. Klass 7-14,19 45 min efter körtidens utgång.			
Klass 15-18 30 min efter körtidens utgång.
Vinnare i totalen klass 1-5
1:a pris 20000:- 2:a pris 15000:- 3:e pris 10000:- 4:a 6000:- 5:a 4000:Hederspriser till ¼ -del av antalet startande i varje klass utom klass 19 (max 100 per klass). Samtliga fullföljande
får en minnesplakett. Prisutdelning i anslutning till målområdet. Totalsegraren i klass 1-3 får en inteckning i
Ränneslättsloppets vandringspris. Ej avhämtade priser tillfaller arrangören.
Stångebroslaget, Ränneslättsloppet och Gotland Grand National bildar tillsammans Svensk Enduroklassiker 2017.
Speciellt pris utdelas till förare som deltar och fullföljer Stångebroslaget, Ränneslättsloppet och Gotlands Grand
National under ett och samma kalenderår. För att få tillgodoräkna sig Ränneslättsloppet som en deltävling i
”Svensk Enduroklassiker” krävs att förare i klass 1-8 och klass 19 fullföljt minst 3 varv.			
Nytt fr.o.m 2013, nu finns möjligheten att genomföra ”Lilla Enduroklassikern” för Militär och Ungdom.		
För att få tillgodoräkna sig Ränneslättsloppet som en deltävling i ”Lilla Enduroklassiker” krävs att förare i klass
9 och klass 15-18 fullföljt minst 50% av segrarens målgångstid/varv.
En preliminär resultatlista anslås snarast efter respittidens utgång vid tävlingssekretariatet. Resultatlistan
offentliggörs omedelbart efter protesttidens utgång. Resultatlistor publiceras på internet.

PRISER:

KLASSIKERN:

RESULTATLISTOR:

ÅTERBUD
ÅTERBUDSTELEFON: Fram till tävlingsdagen: 070 - 561 97 18 Måndag 18.00—21.00. Under tävling i mån av tid. Maila går alltid.
ÅTERBUDSAVGIFT:

Vid lämnat återbud senast 24 h innan start återbetalas startavgiften minus 200:- i expavg. Lämnas inget
återbud tillfaller hela startavgiften arrangören.

FRÅGOR & SVAR

HEMSIDAN:
www.ranneslattsloppet.nu
ANMÄLAN/ÅTERBUD:
070 - 561 97 18
Måndagar
18.00—21.00
1 aug – 1 okt
E-POST:
anmalan@ranneslattsloppet.nu
Frågor angående anmälan samt övriga frågor. Har du läst TR ordentligt?			
			PRESS:
TÄVLINGSLEDARE:
Ronnie Johansson
070 - 677 81 77
ronnie.johansson@lagsmmx.se
SUPERVISOR:
Fredrik Johansson		
fredrik.johanson@telia.com
TÄVLINGSADRESS:
Ränneslättsloppet
Box 81
575 21 Eksjö					
Svemo
011 - 23 10 80
kansli@svemo.se

VÄLKOMMEN till Ränneslätt 2017
LÖRDAG 23/9: KLASS 19 Öppet spår (ÖS), KLASS 7-18
ANMÄLAN:

BESIKTNING:

Öppen för licenskontroll och avhämtning av transponder fr.o.m. fredag kl. 18.00- 21.00 samt tävling
dagen kl. 06.30-14.30 Förare som inte uppvisat licens inom föreskriven tid får ej starta.
Besiktning och kontroll av ryggskydd utföres samband med transponderkontroll vid insläppet till start
området. Alla MC startas och ljudmätning sker med stickprov.

DEPÅSTOPP:

OBS! ett obligatoriskt depåstopp måste genomföras under tävlingen för alla klasser utom
klass 9,12,14,19

FÖRARSAMMANTRÄDE:

Klass 7-9,12,14-18		

STARTTID:

Klass 9,12,14
Klass 19 ÖS

08.30
08.00-10.30

Klass 7-8
Klass 15-18

11.30
15.00

BANVARV / KÖRTID:

Klass 19 ÖS		

Klass 7
Klass 8
Klass 9,12,14
Klass 15-18

150 min
150 min
120 min
120 min

15 min före start, i startområdet. OBS! insläppet till startområdet
stängs när förarsammanträdet börjar.
Gemensam start med motorn igång.
Fri rullande start genom tidsbåge. Förare får köra fritt antal varv dock
minst ett. Genomförandelista efter förarnas antal varv och tider.
Gemensam start med motorn avslagen.
Gemensam start med motorn igång.

Nytt varv får ej påbörjas efter kl 10.30, målgång senast 11.30. Förare
får köra fritt antal varv dock minst ett. Genomförandelista anslås
med förarnas antal varv och tider. Minst tre genomförda varv för
att ingå i klassikern.
Tävlingen bryts efter full körtid oavsett var ledaren befinner sig.
Tävlingen bryts efter full körtid oavsett var ledaren befinner sig.
Tävlingen bryts efter full körtid oavsett var ledaren befinner sig.
Tävlingen bryts efter full körtid oavsett var ledaren befinner sig.

SÖNDAG 24/9: KLASS 1-6
ANMÄLAN:

SEEDNING:
BESIKTNING:

DEPÅSTOPP:

Öppen för licenskontroll och avhämtning av transponder fr.o.m. lördag kl. 17.00- 21.00 samt tävlingdagen kl. 07.00-11.15. Förare som inte uppvisat licens inom föreskriven tid får ej starta.
Anslås vid anmälan. Arrangören förbehåller sig rätten att dela ut s.k. wildcards.
Besiktning och kontroll av ryggskydd utföres samband med transponderkontroll vid insläppet till start
området. Alla MC startas och ljudmätning sker med stickprov.

OBS! ett obligatoriskt depåstopp måste genomföras under tävlingen för alla klasser.

FÖRARSAMMANTRÄDE:
Klass 1-6		
15 min före start, i startområdet. OBS! insläppet till startområdet
			
stängs när förarsammanträdet börjar.
STARTTID:
klass 6
08.00
Tävlingen bryts efter full körtid oavset var ledaren befinner sig.
Klass 1-5
11.45
Gemensam start med motorn avslagen.
BANVARV / KÖRTID:
Klass 1-5
6 varv / ca 180 min
Klass 6
160 min

Utskick av startbekräftelse kommer ej att ske.
Mer detaljerad information kommer på hemsidan efter ordinarie
anmälningstids utgång.

