PM Mittendurocupen 9/10-21
Timrå EK
Hej och välkommen till Torsboda och final i Mittendurocupen.
Ljudmätning
Följande slutsiffror skall ljudmäta: 2,4,6,8. Övriga kan tas på stickprov om det låter högt!
Prisutdelning
Prisutdelning för Ungdom och Guldhjälm för tävlingen samt Ungdom, Dam och Guldhjälm för hela cupen ca 12:45 vid
röda bussen i yttre depån.
Prisutdelning för hela cupen för eftermiddagens klasser ca 16:15
Banan
Banan består av 2 stycken specialprov. Proven skall köras i turordning, dvs börja med SP1 sedan SP2 och sedan börjar
nytt varv på SP1 tills ni kört det antal varv ni ska köra.
SP1 startar vid inre depån under kraftledningen. Åktid för Ungdom och Dam ca 4-5min (avkortad), och på
eftermiddagen ca 5-7min
SP2 startar bakom Röda bussen. Åktid för Ungdom och Dam ca 5-6min (avkortad), och på eftermiddagen ca 1012min.
E0U kör 5 varv
E1U & Dam kör 5 varv + 1SP.
Bredd kör 7 varv.
Junior och Motion kör 5 varv.
Guldhjälm
Varvlopp Typ2 (SP1)
Körtid: 45min
Samling 09:45 för Mastervarv vid starten för SP1.
Start 10:00
EU0, EU1 & Dam
Typ 1 Mix
Första start: 11:00
Tävlingen körs med totaltid.
Ungdom och Dam har 1,5 timmar på sig från att dom startar första SP tills dom går i mål på sista SP. Utöver det har
man 15min respit då man får prick för varje minut man är sen.
Bredd, Junior, Motion
Typ 1 Mix
Första Start: 13:15
Tävlingen körs med totaltid.
Bredd har 3 timmar på sig från att dom startar första SP tills dom går i mål på sista SP.
Junior och Motion har 2,5 timmar på sig. Utöver det har man 15min respit då man får prick för varje minut man är
sen.
Allmän info
Om ni bryter och ej vill köra alla SP så skriver ni upp ert startnummer på papperet innanför dörren på
bussen, detta så vi har koll på vart alla är.
Startordning på eftermiddagen på första provet är Bredd, Junior, Motion-39år, Motion 40-49år, Motion -50år.
Därefter rullar det på och ni startar i den ordning ni kommer till proven.
Sjukvård finns i depån och patrullerande funktionärer längs banan.
Liveresultat finns på www.mittenduro.com samt på monitor på bussen.

