
Revinge Enduro Challenge 6h 
Revingehed söndag 9 april 2017 

PM 1 – Förtydligande TR 
 
 
Startförfarande: Masstart med löpning typ ”Le Mans” 
Le Mans-Start:  

1. Lagmedlem 1 springer med transponder fram till Lagmedlem 2  
(ca 30 meter) & lämnar över transponder. 

2. Lagmedlem 2 springer resterande ca 30 meter fram till MC.  
3. Lagmedlem 2 fäster transponder på gaffelben och kör iväg.  

 
Lagmedlem 1 springer INTE med fram till MC 
 
Dakar-förare springer hela vägen med transponder, fäster på MC och kör 
iväg. 
 
 
Transponder:  
Transpondern SKALL vara fäst på hållare på Gaffelben  
Transponder i t.ex. ficka eller annan ej anvisad förvaring är underlag för 
diskvalificering.  
Byte av Transponder sker i Tävlingsdepå, på lagets serviceplats.  
Endast förare (ej mekaniker) får knuffa MC i Depån. 
 
 
Tyst depå:  
Vid infart i Tävlingsdepån skall motorn stängas av och förare hoppa av   
INOM ANVISAT OMRÅDE.  
Vid utfart får förare hoppa på och starta motor på liknande sett   
INOM ANVISAT OMRÅDE  
Förare som kör eller sitter på rullande MC utanför anvisat område inom  
tävlingsdepån diskvalificeras.  
 
 
Service:  
All service under tävlingen sker på de tävlandes serviceplats i 
tävlingsdepån.  
 
 



 
Uppvärmning:  
Uppvärmnings-slinga saknas. 
Ingen kör-uppvärmning tillåten med MC. 
Endast transport till startlinje tillåten.  
 
 
Depåkort:  
Var förare får ett st depåkort för mekaniker  
Dakar: 1 Förare + 1 mekaniker i tävlingsdepå.  
Lag: 2 Förare + 2 mekaniker i tävlingsdepå.  
Depåkort skall bäras synligt. (Ombytt förare behöver ej depåkort) 
 
 
Dakar – Snabbstopp:  
Det kommer att finnas en fålla för snabbstopp vid varvning. 
(Utanför Tävlingsdepå)  
Denna är ENDAST för Dakar-förare där dessa kan byta glasögon och fylla 
på vatten.  
Under förutsättning att mekaniker förser förare med ovanstående.  
All annan service skall ske i ordinarie tävlingsdepå enligt förfarande ”Tyst 
Depå”   
Lag får EJ nyttja Snabbstopp. 
 
 
Körning utanför anvisat spår:  
Körning utanför spår, genvägar bredvid port och liknande som observeras 
är underlag för diskvalificering. 
Endast ”omtag” av genväg kan rätta till felet. 
 
 
Efteranmälning:  
Efteranmälan kommer att accepteras på plats på tävlingsdagen 
Kl 07.00 till 08.00 
Betalning till FMCK Malmö Swish på plats 
Dakar 450:- 
Lag 900:- 
 
 
 


