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Däck Då väderleken for�arande håller sig över 8 plusgrader om dagarna och inga 

minusgrader är i sikte väljer vi a� inte �llåta dubbdäck på tävlingen, så håller 
banan bä�re. 

Bana ● Bitvis pilad och bandad bana 
● Specialprovet (SP1) mäter ca 14 km. (ca 25-35 min) 
● Detaljer om banmarkering se  Banmarkeringen på Revingehed 
● Dagetappen (2 varv) kommer även innefa�a en transport om ca 10-15 min. 
● Na�eteppen/Mörkerkörning innefa�ar 5 prov på SP 1 

Dvs ha ba�eri för ca 2,5-3 �mmar mörker. 
Service & Batteribyte Service & ba�eribyte sker i service-depån. 

ingen övrig begränsning i antal mekaniker eller hjälp i depån. 
Depå GPS-Koordinat 55°42'51.7"N 13°25'22.7"E 

Parkera så a� vi får en “depågata” 
Se bild sida 2 
Det kommer a� finnas funk�onärer på plats från ca kl 8.00 
Någon enklare typ av anvisning i depån kommer sä�as upp på 
fredag-e�ermiddagen, men det kan hända a� revinge-korna välter dessa... 

Tidkontroll “TK1” Alla tävlande bli �lldelade star�der på tävlingsdagen 
Den angivna �den är den minut man skall rulla igenom “TK1” 
Den tävlande ansvarar själv för a� rulla igenom på rä� minut. 

Köra del av tävlingen E� par st har anmält a� de endast vill köra dag, eller endast vill köra na� 
Säg ifrån i anmälan om detta , så kommer dessa “klasser” presenteras separat  
i resultaten, samt a� vi inte börjar undra var vissa tar vägen när de ej kommer 
�ll start. 

Krav enligt tidigare ● Reflexmärkt hjälm enl SR 2.5  samt extra blinkande röd belysning på föraren 
riktad bakåt (t ex liten cykellampa) 

Startnummer Undertecknad har råkat klicka fel någonstans i Svemo TA, så en del startnummer 
krockar, dessa personer blir kontaktade och får hjälp med a� byta startnummer 
av tävlingsledaren…. 
Ledsen för det.. 

 
 
 
Ses på Tävlingsdagen ! 
 
Mvh 
Andreas Persson 
Tävlingsledare 
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http://fmckmalmo.se/karen/revinge/banmarkeringen-pa-revingehed/
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F = Funk�onärs Parkering 
T = Tävlande Servicefordon + Depåtält/Depå 
P = Publikparkering 
 
A = Kiosk & Anmälan 
TK = TK 1 & Startområde. 
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