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Beslut avseende Sydendurocupens ansökan om undantag från regel 4.7.6 i SR
Enduro
1. Bakgrund
Sydendurocup har genom Anderas Persson ansökt om avsteg från regel 4.7.6 i SR Enduro vid
samtliga av Sydendurocups deltävlingar 2019 och låta ungdomsförare delta tillsammans med
seniorförare.
Sydendurocup är ett samarrangemang mellan ett antal klubbar i Södra Distriktet. Utöver att ge
enduroförare i Södra Distriktet tävlingstillfällen ger Sydendurocupen även förutsättningar för
en ungdoms/juniorsatsning i Södra Distriktet.
2. Övervägande
Den satsning som ”enduro-Sverige” genomfört på ungdomssidan de senaste tio åren har
inneburit att vi nu har ett antal juniorer som är av yppersta världsklass. De två enskilt
viktigaste faktorerna för att vi har kunnat utveckla ungdomsenduron dit vi är idag är att det
funnits kunniga, engagerade ledare och tränare på klubbnivå. Den andra är att vi kunnat
erbjuda våra ungdomsförare många tävlingstillfällen.
Sydendurocup (Andreas Persson) har tillsammans med Per Lennerman analyserat riskerna
med att blanda olika förarkategorier och vidtagit de åtgärder som är möjliga för att minimera
riskerna för deltagande ungdomsförare. Åtgärderna för att minimera riskerna består dels av
förarna startar individuellt med minst 10 sek mellanrum. Ungdomsförare som kör i
maskinklass E 1 startar före förare som kör i maskinklass E 0. Ungdomsklasserna startar sist i
respektive tävling och i samband med förarmötet innan start kommer ansvarig tävlingsledare
ta upp avsteget från SR E 4.7.6 och då även ta upp säkerhetsaspekten med blandade klasser.
Om Sydendurocupen seedar förarna efter resultatet i den första deltävlingen och fortsätter
seedningen efter varje deltävling medges att ungdomsförare startar enligt det resultat de
uppnått i tidigare deltävling/deltävlingar.
Förutsatt ovanstående uppfylls anser Endurosektionen att avsteg från SR 4.7.6.kan beviljas.
3. Beslut
Endurosektionen har vid telefonmöte 2019-03-27 fattat beslut om att bevilja Sydendurocup
avsteg från SR 4.7.6 enligt inlämnad ansökan.
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