
Tilläggsregler MX Wisby 

Stubbrace 

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

Länsstyrelsens tillståndsnr: 523-2520-2016, 431-2519-16 

Tävlingsledare: Per Johnsson 

Plats:  Alskog Snauvalds (Från Garda, kör mot Ljugarn. 1km efter Garda bygdegård, sväng vänster in på en 

liten grusväg. Skylt kommer finnas vid infarten) 

Datum:   18 september 

Anmälan:  Anmälan via www.mxwisby.se under fliken Tävlingsanmälan. Sista anmälningsdag är 14 

september. Ingen efteranmälan. 

 Anmälan på tävlingsdagen sker kl 08.00-09.00 i sekretariatet. 

Klasser:   85cc  

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

ATV (ev uppdelning ATV och Quad) 

Startavgift:      300kr (licensavg ingår). Betalas till bankgiro: 281-4416 alt  Swish: 123 22 39 937, senast 14 sept. 

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

Förarmöte:  Kl. 09.45 vid sekretariatet 

Tidtagning: Tidtagning med transpondersystem (AMB MX). Begränsat antal hyrestranspondrar finns att  

tillgå (100:-/st). 

Tävlingsnummer: Förare med fasta nummer i Östra MX-distriktet använder dessa. Övriga förare väljer nummer vid 

föranmälan. 

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. 

Genomförande: Open samt ATV kör 2 kvalheat därefter 1 final (A, B, C osv) per förare. 85cc kör 2 heat med 

sammanräkning. 

Poängberäkning: 1:a 25p, 2:a 22p, 3:a 20p, 4:a 19p, 5:a 18p osv 

 

Tidsplan: Träning startar kl 09.00 med 10 min för varje grupp: ATV, 85cc, Open jämna nr, Open udda nr. 

 Heat 1 startar kl 10.00, därefter rullande tidsschema. Kort paus mellan heat och finaler. 

 Heatindelning publiceras vid sekretariatet efter träningen. 

Priser: Hederspriser till 3 främsta i varje klass samt därefter utlottning av prisbord på startnummer.  

 Bäste MX Wisbymedlem i Open blir klubbmästare. (Enskilt eller familjemedlemskap krävs) 

 

Kontaktperson:  Per Johnsson 0702-718809 

http://www.mxwisby.se/

