
PM / Förarmöte SM / USM Vissefjärda 12-13/9  
Utifrån den rådande situationen och FHM restriktioner kommer inte förarmöten 

att hållas på plats vid tävlingarna.  

Förarmötena ersätts av detta PM, TR samt övrig information på  www.mxsm.nu.     
 

Vissefjärda CK hälsar er välkomna till Rövaredalen och helgens tävlingar och ber alla att respektera 

de särskilda regler som gäller nu för att kunna genomföra tävlingen.   
 

Tänk på att följa Folkhälsomyndighetens restriktioner med god hygien och håll avstånd.  

Framför allt stanna hemma vid symtom eller sjukdom.  

 

Tävlingen är publikfri men kommer att livesändas. Länk på Svemos och VCK:s hemsida och facebook.  

 

Anmälan görs sittande i fordonet på väg in i depån där race office kommer att finnas.  

Extra viktigt att ni följer depåpersonalens anvisningar avseende tilldelad plats och utrymme.  

Depån/anmälan är öppen för lördagens tävlande mellan kl 16-21 på fredag och kl 07-07:45 på lördag.  

Depån/anmälan är öppen för söndagens tävlande mellan kl 18-21 på lördag och kl 07-07:45 på söndag.  

 

Vänligen respektera dessa tider och att vi inte har möjlighet att ta emot söndagens tävlande 

förrän tidigast kl 18.00 på lördagen.  
 

Lördagens tävlande SKALL lämna depån så fort som möjligt efter avslutad tävling.  

 

Vid anmälan får varje förare ett kuvert innehållande, TR, detta PM, tidsschema samt 3 armband per 

förare för entré till området. Varje förare får alltså max ha med sig två extra personer. En person som 

bara får tillträde parkeringsdepån (servicepersonal) och en person som också får tillträde till 

waitingzon/bandepån (mekaniker). Det finns även en beskrivning på vilken färg på bandet du ska ha 

som antingen förare, servicepersonal eller mekaniker.  

 

Toaletter på området är i första hand avsedda för funktionärer. Ni hänvisas till att i första hand 

använda er egen buss eller motsvarande. Dusch/omklädningsrum är inte tillgängliga. Detta i syfte att 

eliminera smittspridning. Respektera depåtystnad mellan kl 22-06. El tillhandahålls ej.  

 

Besiktning sker slumpmässigt på 1/3 av förarna på väg ut i waitingzon till fria träningen. Ljudmätning 

sker som stickprov efter träningen vid utfarten.  

 

Träningen börjar med 2 startträningar från plattan. Innan träningen kommer startproceduren att gås 

igenom en gång, vilken kan ses från waitingzon.  

 

Vi kommer inte att visa tider på någon monitor i bandepån i syfte att säkerställa avstånd. Ni 

förväntas följa förarnas tider via racemonitor på egen hand i era mobiltelefoner. Resultat anslås på 

anslagstavlan på tävlingsområdet.  

 

Två sjukvårdsteam samt en läkare finns i anslutning till banan. Sjukvårdsrum är i klubbstugan.  

 

Prisutdelning för dagens tävling sker efter sista heatet i respektive klass.  

Prisutdelning för SM 2020 sker 20 minuter efter dagens sista heat. Lördag prisutdelning även för 

årets Rookie i samtliga klasser och Junior SM 2020 i MX 1 och MX 2. 

 

Återkom gärna om ni har frågor, kontakter hittar ni i TR.  

 

Med vänlig hälsning Vissefjärda Crossklubb 

http://www.mxsm.nu/

