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Regler MX Syd 2022 – 2023 ver 3.0 

Tävlingen ska tillfullo genomföras efter gällande reglemente för motocross fastställt av 

Svemo i enhet med gällande NT och SR. 

1. DELTAGARE
Tävlingen är öppen för förare med motocrosslicens i klubb tillhörande Södra distriktet.
Förare utanför södra distriktet är välkomna att deltaga men anmälan får först ske en vecka efter tävlingen
öppnats upp i SVEMO TA, Första veckan för anmälan har förare med licens för södra distriktet förtur,
Varje klubb är ansvarig för att rätt förare anmäler sig i rätt tid och ska ta bort de som inte tillhör södra
som anmäler sig för tidigt, anmälningsavgiften tillfaller då arrangerande klubb och ska ej återbetalas.
Samtliga förare som deltager skall köra enligt det svenska reglementet (gäller även skyddsutrustning)

2. KLASSINDELNING Använder följande Startnummerklasser i Svemo-ta.

 MX50G Guldhjälm Nationell Max 20 deltagare 

 MX65G Guldhjälm Nationell Max 40 deltagare 

 MX85G Guldhjälm Nationell Max 40 deltagare 

 MX85U Ungdom Nationell Max 60 deltagare 

3. ANMÄLAN
Anmälan till respektive arrangör skall ske via SVEMO-TA. Anmälan ska öppna måndagen 4 veckor innan
tävlingsdag kl. 20:00. Anmälningsavgiften skall vara arrangören till handa senast 7 dagar före tävlingsdag
för att anmälan ska räknas som fullgod. Arrangemanget ska genomföras som en dagarstävling med öppen
frivillig träning dagen innan.

4. ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälningsavgift är 370: - per tävlingsdag. Träning lördag 200:- sek och tävling söndag 370:- sek, varav 20
sek per deltagare går till priser vid utlottning.

5. TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE
Max 8 tävlingar per säsong genomförs, Varje tävling är en avslutad tävling, dvs. ingen serie eller cuper får
förkomma. Tidschema ska följas. Vid MX Forum möte som arrangeras av distriktet på hösten ska alla
frågor gällande MX Syd behandlas samt ”lottning” av de klubbar som önskar genomföra MX Syd tävling
kommande säsong, Reserv klubb från föregående år har förtur att arrangera kommande säsong.

6. RESULTATSERVICE
Resultatlistor skall ovillkorligen laddas upp till www.mxsm.nu samt https://speedhive.mylaps.com/

http://www.mxsm.nu/
https://speedhive.mylaps.com/
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7. TRÄNINGSTILLFÄLLE FÖR TÄVLINGSDAGEN
Vid varje tillfälle ska träning erbjudas samtliga klasser dagen innan.
 Sjukvård ska finnas på plats med minst 2 sjukvårdare under hela träningsdagen

 Flaggbåsen inför lördagens träning ska delas mellan klubbarna baserat på antalet anmälda.
Arrangerande klubb fördelar flaggbåsen och anslår vilka klubbar som ansvarar för vilka bås.

 Arrangerande klubb ska ha minst tre träningsfunktionärer på lördagen.
Träningsfunktionärerna ska ha väst eller dylikt så att de syns tydligt.

 Minst 1 ansvarig träningsfunktionär ska anges med namn och telefonnummer i TR och ska även
presenteras på informationsmötet på lördag morgon.

 Gulflagga samt säkerhetsflagga (grön/vit) ska finnas i varje flaggblås innan träningen startar på
lördagen, arrangerande klubb ansvarar för det.

8. POKALER OCH PRISER
 Pokaler med placering till alla Guldhjälmar samt placering 1-7 i Ungdomsklassen.

För Guldhjälm gäller placering 1-40 i fallande storlek fån c:a 20 cm.
För Ungdomsklassen gäller placering 1-7 i fallande storlek från c:a 20 cm

 Prisutdelning 30 min efter sista heatet i U har gått i mål.

9. ÖVRIGT
Klubb som arrangerar tävling ska ha högtalare med mick så att alla kan höra vid informationsmöte,
Utlottning och prisutdelning.
Det ska alltid finnas minst en depåansvarig för att ge plats åt fler ekipage och för att förbättra
säkerheten.
Utlottningen ska hållas på lördagen och finansieras genom 20 sek per deltagare, vilket är inkluderat i
anmälningsavgiften.
Facebook sidan sköts och underhålls av en webbmaster som väljs på MX Forum.

 Mall för TR framtagen av MX Kommittén ska användas.
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 Tilläggsregler för MX Syd tävling den: 

Tillstånds nr:  

Tävlingens art:  

Arrangör:  

Datum:  

Anmälningstid special: Första veckan för anmälan har förare med licens för södra distriktet 

 förtur, Varje klubb är ansvarig för att rätt förare anmäler sig i rätt 

tid och ska ta bort de som inte tillhör södra som anmäler sig för 

tidigt, anmälningsavgiften tillfaller då arrangerande klubb och ska ej 

återbetalas. 

Tävlingsplats:  

Kordinater:  

Klasser: 50G, 65G, 85G samt 85U 

Tävlingsledare:  

Supervisor:  

Bit: Tävlingsledare:  

Säkerhetschef:  

Miljombud:  

Träningsansvarig Lördag: 

Sjukvårdsansvarig:  

Sjukvård:  

Tidtagningsansvarig:  

Anmälan: Svemo TA  

Anmälningsavgift: 370:- för tävlingen, samt 200:- för träning lördag. 
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Efteranmälnings avgift: 

Återbud:  

Registrering på plats: 

Upplysning:  

Anmälningstid:  

Besiktning:  

Träning/Heat schema:  

Startunderlag/Startgrind: 

Startträning:  Ska ske bakom grind med fälld grind. 

Första träningstid:  

Målgång: Enl. SR 6.12.1 och 6.12.2 

Depån öppnar:  

Depåtystnad:   22:00 – 07:00  

Pokaler:  Enl. MX-Syd regler. 

Övrigt: Nolltolerans för sprit, öl och droger, klubben äger rätt att avvisa 

störande och berusade personer från området och arena. Vid behov 

med hjälp av polis. 

Tävlingstillstånd: Dessa tilläggsregler har godkänts av supervisorn genom Svemo TA. 

__________________________________________ 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

 Mall för tidschema framtagen av MX Kommittén ska användas
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Tränings/Tävlings schema Söndag 

Träningen börjar med startträning! / Ska ske bakom grind med fälld grind.    
Transponder skall vara monterad på motorcykeln under träningen. 

08:00 – 08:15 50cc G Fri träning Avkortad slinga 
08:20 – 08:35 65cc G Fri träning 
08:40 – 08.55 85cc G Fri träning 
09:00 – 09:20 85cc U Fri träning 1 
09:25 – 09:45 85cc U Fri träning 2 

Förarmöte: 10:00 Vid start grinden 

Plats på grind lottas i waitingzone 

10:15 Final 1 50cc G 10 min+1varv Avkortad sling 
Kval 1 65cc G 10 min+1 varv 
Kval 2 65cc G 10 min+1 varv 
Kval 1 85cc G 10 min+1 varv 
Kval 2 85cc G 10 min+1 varv 
Kval 1 85cc U 12 min+1 varv 
Kval 2 85cc U 12 min+1 varv 

Lunch/Paus Ca 45 min  

Val på Grind = Kval heat och Final 1 

Final 2 50cc G 10 min+1varv  Avkortad slinga   
B-final 65cc G 10 min+1 varv 
B-final 85cc G 10 min+1 varv 
B-final 85cc U 15 min+1 varv 
A-final 65cc G 12 min+1 varv 
A-final 85cc G 12 min+1 varv 
A-final 85cc U 20 min+1 varv 

Prisutdelning direkt efter målgång i sista heat vid klubblokalen. 

# 65 G: De 10 första i varje kvalheat går till A Final, resterande till B Final 

85 G: De 10 första i varje kvalheat går till A Final, resterande till B Final 

85 U: De 15 första i varje kvalheat går till A Final, resterande till B Final 


