
Tilläggsregler MX Wisby 

Etelhemsenduron 

Tillståndsgivare: Svenska Motorsport Alliansen (SMA) Tillstånds.nr: Polismyndighetens tillståndsnr: 

Länsstyrelsens tillståndsnr: 

Tävlingsledare:   Per Johnsson 0702718809 

Plats:  Etelhem  (Från Visby, kör mot Etelhem via Roma. Ca 16 km från Sjonhembacke, sväng in på grusväg 

mot Etelhems gamla tipp. Söderifrån, kör norrut från Etelhems kyrka. Efter ca 2,4km, sväng in på 

grusväg mot Etelhems gamla tipp. Skylt kommer finnas vid infarten) 

Datum:   30 december 

Anmälan:  Föranmälan via www.mxwisby.se under fliken Tävlingsanmälan. Sista anmälningsdag är 23 

december. Ingen efteranmälan. 

 Anmälan på tävlingsdagen sker i sekretariatet kl 08.00-09.00.  

Klasser:   Open 2-mannalag (EL, E1-E3, MX1-MX3 = 125cc 2T/ 250cc 4T och större) 

Startavgift: 700kr/lag (licensavg ingår). Betalas till bankgiro: 281-4416 alt  Swish: 123 22 39 937, senast 23 dec. 

Licens: Engångslicens för SMA ingår i startavgiften. Licens utfärdad av Svemo är ej giltig för tävlingen. 

Förarmöte:  Vid sekretariatet kl. 09.45. 

Mastervarv: Försteförarna startar Mastervarv kl 09.15. Andreförarna startar när första varvet är avklarat. 

Varvräkning: Manuell varvräkning. 

 

Tävlingsnummer: Förare fårnummer vid anmälan tävlingsdagen. Lag ska ha samma nr på båda förarna. 

Tankslinga: Tankning och förarbyte får endast ske i markerat område. Miljömatta måste finnas under fordonet. 

Max 5km/h inom tankslinga. Tankning får endast ske med avstängd motor.  

Miljö: Miljömatta tillverkad för ändamålet med ett övre absorberande skikt samt ett undre 

ogenomträngligt skikt skall finnas under samtliga motorcyklar i depå/serviceområde. Försiktighet 

ska iakttagas med miljöfarliga vätskor för att minimera spill. Körning i depåområde förbjudet med 

mc. Undantaget registrerade ATV/Quad pga vikten på fordonen, max 5km/h gäller för dessa. 

Försiktighet ska iakttagas av förarna. 

Dubbdäck: Endast fram tillåtet 

Genomförande: Start via Le Mans-förfarande (löpning fram till fordon, avstängda motorer) Flest varv på 3 timmar 

vinner. Förarbyte varje varv. 

 

Tidsplan: Mastervarv kl 09.15. Förarmöte kl 09.45. Start kl 10.15. Målgång från kl. 13.15 

Priser: Hederspriser till 3 främsta lagen samt därefter utlottning av prisbord på startnummer.  

  

Kontaktperson:  Per Johnsson 0702-718809 

http://www.mxwisby.se/

