INBJUDAN & TILLÄGGSREGLER
ÖSTRA OPEN ENDURO 2018
Team Östra Enduro inbjuder tillsammans med klubbar inom östra distriktet till ”Östra
Open Enduro 2018”. Den 13 januari Åsätra MK, 20 januari Arlanda MC, 27 januari
Mälardalens EK, 10 februari Botkyrka MK, 17 februari Uppsala MK, 3:e mars Team
Östra Enduro och den 10 mars FMCK Stockholm.
Organisationskommitté och funktionsansvariga:
Ordförande
Lars Pärnebjörk 070–957 11 12
Tävlingsledare
Peter Viberg 070-543 16 68
Supervisor/domare
Anders Flodberg 073-429 63 00
Jan-Olof Korell 070-731 78 66
Tidtagning
Kristian Söderholm 073-976 95 42
Tävlingskassör/anmälan Margareta Pärnebjörk 070-56 77 107
Sjukvård Alpha-gruppen Elisa Lundin 070-432 79 98
Bana
Respektive klubb
Miljö
Respektive klubb
Tävlingens typ: Nationell tävling Enduro typ 1.
Samtliga deltävlingar kan köras med oregistrerad mc.
Licens: Förare skall inneha, som lägst nationell enduro-licens giltig för 2018. Observera att
bas- och klubblicens räcker inte för att delta i Östra Open. Engångslicens enduro, kan lösas
vid anmälan senast 1 timma före start.
Förare som ej kan uppvisa giltig endurolicens eller kvitto på betald licensavgift skall erlägga
avgift för engångslicens.
Anmälan och fast startnummer: Föranmälan och bokning av startnummer till Östra Open
skall ske via internet på Team Östra Enduro:s hemsida www.svenduro.se Detta görs en gång
och gäller för samtliga deltävlingar och övriga arrangemang under 2018.
Vid föranmälan skall startnummer väljas, (se lista lediga nummer), samt anmälningsavgift
betalas via internetbank. Anmälningsavgiften är 100 kr (engångskostnad) och gäller samtliga
tävlingar 2018.
Efteranmälan kan också göras på tävlingsdagen.
Startnummer 1-50 har tilldelats förare 1-50 i Swedish Enduro Cup 2017.
Startavgift: Betalas via internetbank fram till kl 18:00 dag före tävling, på tävlingsdagen från
kl. 08:00 kontant på startplatsen. OBS! Förare som har startat en gång under 2018 och har
uppvisat årslicens vid anmälan och betalar startavgift via internetbank, dessa förare kan då
åka direkt fram till start, utan att passera anmälan före tävling på tävlingsdagen.
Startavgifter: Samtliga klasser 300 kr
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Tävlingsklasser:
Klass 1
Enduro typ 1 Elit
Klass 2
Enduro typ 1 Junior (t.o.m det år du fyller 23 år oavsett licenstyp)
Klass 3
Enduro typ 1 Bredd
Klass 4
Enduro typ 1 Motion -39 (t.o.m. det år du fyller 39 år)
Klass 5
Enduro typ 1 Motion 40-50 (fr.o.m det år du fyller 40 t.o.m det år du fyller 50)
Klass 6
Enduro typ 1 Motion 51+ (fr.o.m det år du fyller 51 år)
Klass 7
Enduro typ 1 Motion 65+ (frivillig uppklassning fr.o.m det år du fyller 65 år)
Klass 8
Enduro typ 1 Dam
Klass 9
Enduro typ 1 Ungdom 12-16 år (E1)
Klass 10
Enduro typ 1 Ungdom 12-16 år (85 cc)
Bottenfärg enligt enduro-reglementet
Tävlingssträcka Enduro typ 1:
Klass 1
Elit
Klass 2
Junior
Klass 3
Bredd
Klass 4
Motion -39
Klass 5
Motion 40-50
Klass 6
Motion 51+
Klass 7
Motion 65+
Klass 8
Dam
Klass 9
Ungdom 12-16 år (E1)
Klass 10
Ungdom 12-16 år (85 cc)

ca 1,5 – 2,0 timmar
ca 1,5 – 2,0 timmar
ca 1,5 – 2,0 timmar
ca 1,5 timmar
ca 1,5 timmar
ca 1,5 timmar
ca 1,5 timmar
ca 1,5 timmar
ca 1,5 timmar
ca 1,0 - 1,5 timmar

Starttider: Klass 4 och 6 startar kl. 09.00
Vid deltävling nr 1 seedas de 40 bästa totalt, klass 4 och 6 tillsammans, från 2017 års Östra
Open.
Från och med den andra deltävlingen seedas de 40 bästa totalt i 2018 års ÖO, klass 4 och 6
tillsammans och startar först. Därefter startar övriga förare i klasserna och föraren väljer själv
startordning genom att rulla fram till startlinjen
Starttider: Klass 5, 7, 8, 9 och 10 startar kl. 11.00
Vid deltävling nr 1 seedas de 40 bästa totalt, klass 5-9 tillsammans, från 2017 års Östra Open.
Från och med den andra deltävlingen seedas de 40 bästa totalt i 2018 års ÖO, klass 5-9
tillsammans och startar först. Därefter startar övriga förare i klasserna och föraren väljer själv
startordning genom att rulla fram till startlinjen
Starttider: Klass 1, 2 och 3 startar kl 13:00
De 20 bästa totalt i klass 1 och 2 från ÖO 2017 seedas tillsammans i deltävling nr 1. Från och
med den andra deltävlingen seedas de 20 bästa totalt i klass 1 och 2 i ÖO 2018 och startar
först. Därefter startar övriga förare i klasserna och föraren väljer själv startordning genom att
rulla fram till startlinjen. Därefter startar de 10 bästa totalt i klass 3 på samma sätt som för
klass 1 och 2 och därefter övriga förare i klass 3. Team Östra förbehåller sig rätten att utdela
wild card gällande seedning.
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Tävlingens genomförande, Enduro typ 1. Obs! Gäller samtliga klasser!
1. Första start på varv 1 (SS1) sker enligt angivna starttider.
2. Förarna skall endast köra ett (1) varv (en SS) åt gången. Efter målgång på varvet skall
ett depåstopp göras. Depåstoppet görs på anvisad serviceplats.
3. Efter depåstopp görs ny start på nästa varv (nästa SS). Starten sker på den plats där
första start skedde, alltså skall tranponderslingan passeras på nytt. Någon starter för
omstart finns ej, förare startar när det är fritt från medtävlare att köra ut på banan.
4. Pkt 2 och 3 upprepas till dess att föraren går i mål på sitt sista varv (sista SS). Antal
tävlingsvarv (SS) anslås vid anmälan samt meddelas på förarsammanträde.
5. Det är ej tillåtet att köra mer än ett (1) varv i följd mellan depåstoppen. Bryter man
mot denna regel medför det uteslutning.
6. Körtiden mellan starten på första varvet (SS1) och målgång på sista varvet (SS) anslås
vid anmälan samt på förarsammanträdet. Körtiden kan förlängas av TL och anslås
alltid på serviceplatsen liksom förarens starttid. Vid sen ankomst till mål, dvs senare
än angiven körtid, belastas föraren med 30 prick per påbörjad minut.
7. Föraren avgör själv vilken tid som disponeras för respektive depåstopp. Detta med
avseende på den total körtid enligt pkt 6.
Respittid för klass 1-3 är 30 minuter. Dvs en förare som ej fullföljt antal varv (SS) inom utsatt
körtid + 30 minuter utesluts pga överskriden respittid.
Respittid för klass 4-9 är 30 minuter. En förare som inte fullföljer antal varv inom utsatt körtid
+ 30 minuter prisbedöms på tiden för de antal varv/SS som fullföljts innan respittidens
utgång. För att räknas in i resultatlistan skall minst ett tävlingsvarv ha fullföljts.
Tidtagning: Östra Open 2018 genomförs med transponder-tidtagning. Transpondern är av
samma typ som används vid Svemo:s övriga Endurotävlingar. Transponder finns att hyra vid
start.
Observera att transponder ej kan användas av mer än en förare per tävlingsdag, utlåning
mellan förare, samma tävlingsdag, är ej möjligt då tidtagningssystemet ej avslutas mellan de
olika starterna
Poängsystem för klass 4-6: Poäng delas ut i respektive klass enligt följande system.
Segraren erhåller 125 poäng, tvåan 120 poäng, trean 117 poäng och fyran 114 poäng osv.
Sedan får alla poäng i fallande skala till placering 100, därutöver erhåller alla 1 poäng.
Poängsystem för klass 1-3 och 6.5-9: Poäng delas ut enligt SM-reglementet i respektive
klass.
Pris per deltävling:
I klasserna elit och junior betalas prispengar i vardera klass enligt följande:
-Snabbaste varv i tävlingen, 1000 kr
-Snabbaste sista varv i tävlingen 1000 kr
-Klassegrare i tävlingen 500 kr
För klass 3-9: Snabbaste varv i tävlingen, 300 kr
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Prispengar utbetalas till bankkonto, bank- eller plusgirokonto. Förare som ej uppgivit en
mailadress i sin anmälan kan ej kontaktas och därför kan heller inte prispengar utbetalas.
Prisbedömning slutresultat: I slutresultatet för Östra Open 2018 får förare räkna bort en
deltävling, detta gäller samtliga klasser. Vid lika poäng sker prisbedömning enligt SMreglementet.
Priser slutresultat: Efter 7 körda deltävlingar utgår prispengar enligt följande:
Klass 1
Elit
6000, 4000, 3000, 2000, 1000
Klass 2
Junior
6000, 4000, 3000, 2000, 1000
Klass 3
Bredd
3000, 2000, 1000
Klass 7
Dam
3000, 2000, 1000
(Vid mindre än 7 deltävlingar kan prispengarna minskas med 1/7 per inställd deltävling)
Pokaler till de 10 första i klass 1-6 samt klass 8. I klass 6.5, 7 och 9 får de 5 första pris.
Totalsegraren i samtliga klasser erhåller en inteckning i klassponsorernas vandringspris. Tre
inteckningar i vandringspriset krävs för att erhålla vandringspriset.
Tävlingsplats och tillfartsvägar: Meddelas på hemsidan, www.svenduro.se klicka på datum
för tävlingen i tabellen till vänster på öppningssidan.
Dubbdäck
Pga rådande väderlek kan arrangör och tävlingsledare komma att införa förbud mot dubbade
däck. Beslut om förbud mot dubbdäck meddelas senast torsdag kväll på hemsidan.
Ljudprov/ besiktning
Ljudprov kommer att ske enligt enduroreglementet.
Avlysning: Ev inställd tävling pga väder meddelas senast kl 06.00-06.30 på tävlingsdagen.
Meddelas på Team Östra Enduro:s hemsida www.svenduro.se
Övriga upplysningar: Lars Pärnebjörk alt. Peter Viberg
/TR granskade av Supervisor/Domare: Anders Flodberg och Jan-Olov Korell

Team Östra Enduro. Adress: C/o Lars Pärnebjörk Veckolm Ekholmen 27 Postadress: 745 99 Enköping
Telefon 070 – 957 11 12, bost 0171 – 82 212. E-mail: parnebjork@telia.com Hemsida: www.svenduro.se
Plusgirokonto: 22 94 40 - 3

