Revidering SR Enduro,
Inför säsongen 2018 har endurosektionen beslutat om att genomföra ett antal smärre
ändringar/ kompletteringar av SR 2017 – 2018 som framgår nedan.
Under 2018 kommer det att göras försök med att genomföra Pre-Ride på någon/några
deltävlingar i USM. Rapport från genomförd Pre-Ride kommer att publiceras på
www.endurosm.se.
SR 4.7.5.1 ändras enligt följande
Motion 50-59 Fr.o.m. det år föraren fyller 50 år t.o.m. det år man fyller 59 år.
Motion 60+ Fr.o.m. det år man fyller 60 år.
SR 4.17 ändras enligt följande
Nuvarande 4.17.2 blir 4.17.3 och ”nya” 4.17.2 har följande lydelse.
4.17.2 Om delar av tävlingsbanan förlagts till en motocrossbana och det ingår hopp i den del
av banan som utnyttjas måste körriktningen vara den ordinarie. Om körriktningen inte följer
banans ordinarie körriktning skall spåret dras vid sidan av hoppet.
SR kapitel 5
5.6.3 Skydd för marken vid service och bränslepåfyllning
För samtliga enduromotorcyklar som placeras där service är tillåten, ska absorberande
markskydd (miljömatta) användas som skydd mot spill på marken. Detta är obligatoriskt
vid all enduroverksamhet, såväl i samband med träning som vid tävling. Markskyddet
(miljömattan) ska bestå av en absorberande överdel och en tät underdel, storleken vara
minimum 160 x 100 cm, ha absorberingskapacitet på minst 1 liter och en tjocklek på
minst 5 mm.
SR kapitel 7
SR 7.1.3
Om det finns ungdomsklass i tävlingen och starten är gemensam (motocrosstart) för
ungdomsklasserna skall förare som kör i maskinklass E 1 starta först och därefter startar
förare som kör maskinklass E 0.
SR kapitel 9
SR 9.5
Kompletteras med nedanstående strecksats efter övriga strecksatser.
- Vid guldhjälmstävling med deltagare från flera klubbar får resultat anslås efter
målgång.
7. SLUTRESULTAT
7.1 Som tidigare
7.2 Om Ungdoms-SM omfattar sex deltävlingar eller fler får föraren räkna bort en deltävling.
Nuvarande 7.2 blir 7.3 och 7.3 blir 7.4

