PM 1, RÄNNESLÄTTSLOPPET 2019
TILLSTÅNDSNUMMER: 70-89

ARRANGÖR FMCK EKSJÖ och SMK EKSJÖ

PUBLICERAD 2019-09-18

INFÖR START RÄNNESLÄTTSLOPPET 2019
1. Parkeringsdepån öppnar fredag 20/9 kl. 12:00. Infart till depån sker endast från ett håll där avprickning av tävlande
kommer att ske. Är ni fler som vill parkera ihop måste ni komma samtidigt, vi kommer inte att hålla några platser.
Endast tävlingsekipage har tillgång till depå. Övriga hänvisas till övriga parkeringar runt tävlingsområdet.
2. Incheckning där utlämning av bl.a. depåkort sker görs i incheckningsvagnen på marknadsgatan från fredag kl. 16:00 20:00, lördag kl. 07:00 - 20:00 och söndag kl. 07:00 – 10:00. OBS! Utländska förare kommer få visa upp sin licens,
övriga kontrolleras i SvemoTA. OBS! Ni som ska lösa engångslicens se till att detta är löst senast under torsdagen.
3. Besiktning/ljudmätning/transpondermontering sker i vår nya linje in mot startområdet. Där sker besiktning/
ljudmätning därefter registrering samt montering av transponder, som därefter kontrolleras innan uppställning i rätt
startled där du lämnar din mc.
4. Guldhjälmsklasserna startar två i taget från startlinjen, tiden startar när passering av mål/varvning sker första gången.
Kan bli att några får åka lite längre tid då vi flaggar av alla samtidigt, men tiden kommer tas under de första
individuella 30 minuterna. Guldhjälmspåret är förlängt med ca 1200 m.
5. Tävlingsklasserna har förutom prispengar enligt TR även ett spurtpris ifrån Beta att tampas om, spurtpriset är på
1000 kr och delas ut till den herr- och dam-förare som först kommer fram till Beta-berget.
6. Startledsplacering är framtagen från era bästa resultat från de sista tre åren och dessa är samkörda över klasserna 110 i ett försökt få en så rättvis lösning som möjligt och blir då en bedömning jämfört med alla andra som blivit äldre,
bytt klass eller kanske ha haft ett dåligt år men två bra. Övriga som inte har något resultat de sista 3 åren samt
guldhjälms- och ungdomsklasserna har fått startnummer i turordning efter att anmälan kommit in. Seedade förare
finns endast i söndagens tävlingsklasser.
7. Tänk på miljön, då vårt största problem med vår tävling är Eksjö kommuns miljöregler, vi befinner oss delvis ovan
vattentäkten och att något ska hända är vår värsta mardröm. Vi ber er därför att respektera våra regler och framför
allt plocka med er ert skräp hem. Rent och snyggt = tävling nästa år igen.

Ha en bra helg och välkomna till Ränneslättsloppet 2019
Tävlingsledningen

Sida 1 av 1

