Inbjudan SM/RM & SVENSKA CUPEN deltävling 1 och 2
31 JULI - 1 AUGUSTI 2021
Jetsport Club Lidköping (JSCL) i samarbete med Orust Jetski Klubb (OJK) hälsar alla förare, mekaniker
och funktionärer välkomna till Årets Mästerskaps-PREMIÄR och årets två första SM-deltävlingar i
Aquabike 2021. Platsen är den välbekanta träningsplatsen i Lidköping (58°30'21.1"N 13°10'43.6"E)
Corona-pandemin är inte över - därför kan denna inbjudan förändras fram till tävlingen, ha noga koll på
din mail och Svemo hemsida https://www.svemo.se/Sporter/tavlingskalender/Vattensporterna/.
OM TÄVLINGEN MÅSTE STÄLLAS IN MEDDELAS DETTA SENAST TORSDAGEN DEN 22 JULI.
SAMTLIGA UPPGIFTER NEDAN AVSER BÅDE SM1 31/7 OCH SM2 1/8!
VIKTIGT – FÖR ATT ARRANGERA DENNA TÄVLING MÅSTE ALLA REGLER GÄLLANDE
COVID-19 FÖLJAS, INNEBÄRANDE:

1. Alla deltagare måste senast 19 juli maila sin anmälan och ha en giltig och betald licens, samt betalt
startavgiften – se ”Anmälan” nedan. Ingen anmälan i sekretariat kommer att ske vid tävlingen för att
minska smittorisken.
2. I anmälan skall anges eventuell medföljande mekaniker/hållare, max EN person per förare. För
sittmaskiner kan det tillåtas två mekaniker/hållare. OBS. Inga personer utan uppgift för tävlingens
genomförande får vistas inom tävlingsområdet.
3. Endast anmälda personer enligt P.1-2 kommer att släppas in till tävlingsområdet p g a att antal
personer inom tävlingsområdet ska kunna redovisas. Samtliga kommer att få ett handledsband som
berättigar tillträde. Vakt kommer att bevaka området.
4. I polistillståndet har vi angett att ingen marknadsföring kommer att förekomma för att uppnå total
frånvaro av publik. Därför uppmanas samtliga inblandade i tävlingarna att EJ påverka någon att
besöka tävlingarna genom ex vis sociala medier eller på annat sätt.
5. Samtliga personer inom området måste hålla sig till de Covid-19 regler och rekommendationer som
Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svemo ställer, och det är varje deltagares
skyldighet att ha full kännedom om detta. Framförallt gäller att ingen har eller uppvisar några
symptom (se längst ned på denna inbjudan).
6. Internationella förare får delta så länge restriktioner och riktlinjer gällande in- och utresor till och
från respektive nation kan efterlevas. Det är förarens ansvar att följa detta gällande sig själv och
medföljande personer.

7. Personer som ej följer aktuella regler/rekommendationer gällande Covid-19 kan avvisas.
8. Besiktningen sker vid anvisad plats med endast förare och besiktningsman närvarande. Kö med 2
meter lucka, en maskin i taget besiktigas i besiktningsområdet. Efter godkänd besiktning är
deltagaren upptagen i startlistan och klar att delta i tävlingen.
9. All egen utrustning skall hållas åtskild från övriga, ex vis kläder, mat, hjälmar, verktyg,
bensindunkar, mat/dryck mm. Endast minimal egen utrustning/mtrl får finnas i maskindepå (vid
stranden).
10. Förarmöte kan komma att ske digitalt genom att förarmötes-information mailas ut till varje förare till
den av föraren angivna mailadressen i dennes anmälan. Det är då förarens absoluta skyldighet att ta
del av innehållet i förarmötes-informationen som i s f skickas senast fredag 30 juli kl 13.00.
11. Särskilda regler om placering för fordon, tält och maskiner i parkeringsdepå och maskindepå (vid
stranden) kommer att gälla. OBS! Ingen annan utrustning/mtrl än det som behövs för tävlingarnas
genomförande får finnas inom tävlingsområdet.
12. Mat/dryck försäljning kommer ej att finnas inom tävlingsområdet, Deltagare uppmanas att själva
ansvara för egen dryck och mat.
13. Samtliga skall ha med egen handsprit för eget bruk.
14. Munskydd bör användas på det sätt FoHM rekommenderar. Vid tävlingsarrangemang bör dessa
bäras av alla som vistas på tävlingsområdet. Utgångspunkten är att förare med hjälm på huvudet inte
behöver bära munskydd. Varje person ansvarar för att på egen hand skaffa munskydd och använda
det på ett fullgott sätt enligt tillverkaren, så att dess funktion uppfylls på bästa sätt.
15. Miljöstation; samtliga deltagare skall ansvara för omhändertagande av egna sopor för återvinning,
inga soptunnor e dyl kommer att finnas på tävlingsplatsen.
16. Undvik övernattning i depån i möjligaste mån!
17. Ingen prisutdelning kommer att ske, och inga pokaler eller priser kommer att delas ut vid någon
Mästerskapstävling. Pokaler till 1:an, 2:an och 3:an, kommer att delas ut vid ett senare tillfälle
utifrån slutresultatet i mästerskapsserien.
ALLT OVAN ÄR DE FÖRUTSÄTTNINGAR VI FÅTT LÄMNA TILL POLISMYNDIGHETEN FÖR
ATT FÅ GODKÄNNANDE ATT ARRANGERA DESSA EFTERLÄNGTADE TÄVLINGAR!
ÄNDRAS FÖRUTSÄTTNINGARNA KAN OVAN PUNKTER KOMMA ATT JUSTERAS INNAN
TÄVLINGARNA.

Tävlingsformat:
Tävlingarna genomförs helt enligt gällande SM/RM reglemente.
OBS! Under denna helg körs TVÅ endagars-tävlingar med SM-status.
För respektive SM-tävling gäller att varje klass kör två heat med något längre heatlängd.
Under omgång 1 kör 3-4 klasser färdigt sina heat. Därefter sker omgruppering så att omgång 1 återgår
till parkeringsdepån och övriga klasser tar sig ned till maskindepån (starten). Vilka klasser som kör i
omgång 1 resp 2 anges i startbekräftelsen.
Samtliga uppgifter nedan avser BÅDE SM1 och SM2!

Reglemente
Enligt UIM regler, SVEMO Aquabike-regler och dessa tilläggsregler. Rökning är förbjuden i
depån. All tankning sker på land med miljömatta eller enligt info vid förarmötet/förarmötes-info
via mail .
OBS! Startnummer enl UIM’s reglemente.
Arrangör:

Jetsport Club Lidköping
Tävlingsledare; Thomas af Klintenberg
Bitr Tävlingsledare; TBA
Säkerhetschef; TBA
SVEMO-kontrollant; TBA
Platsansvarig; Dennis Apell
Coronaansvarig; Maria Helgesson
Debutantansvarig; Tommy Jacobsson
Jury; Utses senare

Tider:

07.00 Depån öppnar
08.00-09.15 besiktning
09.30 Ev förarmöte
10.00 Träning omgång1
11.15 Heatomgång 1
12.30 Lunch för funktionärer& omgruppering klasser i maskindepå
13.30 Träning omgång 2
14.45 Heatomgång 2

Klasser:
Ståmaskiner: JUNIOR GP3.2 och GP3.3, SENIOR: GP3, GP1 Veteran 40, GP1 och GP1 Ladies
Sittmaskiner: JUNIOR GP4, SENIOR: GP4, GP3, GP2 och GP1
Klasser kan slås ihop eller strykas om antalet anmälda inte är tillräckliga.
Anmälan/anmälningsavgifter:
Anmälningsavgift SM deltävling 1. 900kr (500kr)
Anmälningsavgift SM deltävling 2: 900kr (500kr)
Anmälningsavg vid samtidig betalning av SM tävling 1 & 2: 700kr per deltävling=1400kr (900kr)
Inom parentes anmälningsavgift för juniorer.
Extra klass: 300kr
Anmälan, och anmälningsavgiften skall vara betald, och arrangören tillhanda senast 19 juli.
Efteranmälningsavgift vid för sen anmälan kan ske till dubbel avgift och är öppen till torsdagen den 29
juli.
Återbetalning av anmälningsavgift kan ske med 50% av inbetald avgift under förutsättning att återbud
lämnas senast torsdagen 29 juli för SM-deltävling 1, och senast kl 18.00 lördagen den 31 juli för SMdeltävling 2.
Genom anmälan förbinder sig varje deltagare att till fullo följa samtliga krav och regler i denna
inbjudan, samt att följa upprättad säkerhetsplan (kommer att mailas ut till alla anmälda).
Enligt ovan krav kan förare o övriga avvisas från tävlingsområdet under tävlingen om gällande krav ej
följes.
För att delta skall anmälan + startavgift inkommit i rätt tid, licensen vara betald och därigenom finnas
med på den licens-lista som skickas från SVEMO till arrangören fredag 30 augusti.

OBS! Engångslicens går EJ att köpa på plats, engångslicens kan endast köpas via denna länk:
https://apply.cardskipper.se/k7n
OBS! Säkerställ att din licens är giltig och finns med på licenslistan, d v s gör ditt köp av licens på
Cardskipper senast onsdag 28 juli!
Startavgiften skall vara betald senast 19 juli på swish-nr 1236884274,
skriv ”förarens namn + SM” i swish-meddelandet.
OBS! Max en swish-betalning per förare, ej tillåtet att swisha anmälningsavgifter
avseende flera förare i samma swishbetalning!
Anmälan senast fredag 19 juli till: dennisapell@gmail.com
Ange följande:
1.
Namn, adress, mobilnummer och mailadress.
2.
Vilken/vilka SM-deltävlingar anmälan gäller (SM1 och SM2)
3.
Eventuell medföljande person, namn och tel nr.
4.
Eventuell föranmälan om depåplats/övernattningsplats under fredagen
5.
Tävlingsnummer på maskinen/-erna
6.
Klass/maskin; ange klass/-er, fabrikat, modell
Var noga med att ange om anmälan endast avser en av deltävlingarna eller båda!
OBS! INGEN ANMÄLAN KOMMER ATT GODTAS OM INTE OVAN ÄR UPPFYLLT!
Startbekräftelse.
OBS! Endast förare som tagit del av startbekräftelse tillåts starta, i startbekräftelsen som skickas
via MAIL (samma mailadress som föraren använt vid anmälan) finns även text som kan ersätta
det ordinarie förarmötet. Sådan text är obligatorisk att ha full kännedom om - vid besiktningen
kommer kontroll att ske att föraren tagit del av informationen.
Vid ankomst:
Depån öppnar fredag 30 juli kl. 18.00. Större ekipage tex lastbilar/bussar skall föranmälas till Andreas
Gustavsson på 076-8474999
OBS! AV FUNKTIONÄR ANVISAD PLATS I DEPÅN GÄLLER!
Boende/depåplats:
I Lidköping finns inom gångavstånd ett flertal boendealternativ - sök på nätet!.
Parkeringsdepån kommer att hållas öppen fredagen 30/7 klockan 18.00 – 20.00 för ekipage som önskar
övernatta och då helt enligt ovan regler (se P.11 &16).
Insläpp för upprättande av depåplats där maskiner/utrustning kan förvaras under natten kan även ske
under denna tid och enligt ovan regler.
VIKTIGA DATUM:
19 juli sista anmälningsdag och sista dag för att betala anmälningsavgift utan förseningsavgift
22 juli angiven deadline för arrangören att meddela ev inställd tävling
28 juli sista dag att köpa licens via Cardskipper
29 juli sista dag för avanmälan med rätt till viss återbetalning av anmälningsavgift för SM1
29 juli sista dag att betala anmälningsavgift med förseningsavgift (=dubbel avgift!)
30 juli kl 13.00, deadline för arrangören att maila förarmötesinfo mm till förarna
31 juli senast kl 1800, sista dag för avanmälan med rätt till viss återbetalning av anmälningsavgift
för SM2.

Välkomna !
OBS! Glöm inte handsprit, brandsläckare och miljömatta!!

BILTEMA
Covid-19 påverkar olika människor på olika sätt. De flesta som smittas utvecklar lindriga till medelsvåra
sjukdomssymptom och återhämtar sig utan att behöva sjukhusvård.
De vanligaste symptomen:
feber
torrhosta
trötthet
Mindre vanliga symptom:
muskel- och ledvärk
halsont
diarré
ögoninflammation
huvudvärk
nedsatt lukt- och smaksinne
hudbesvär som utslag eller missfärgade fingrar och tår
Allvarliga symptom:
andningssvårigheter eller andfåddhet
bröstsmärtor eller tryck över bröstet
nedsatt talförmåga eller rörelseförmåga
Sök omedelbart vård om du har allvarliga symptom. Ring alltid i förväg innan du besöker någon läkare eller
vårdmottagning.
Personer med lindriga symptom som är friska i övrigt ska stanna hemma och vårda sig i hemmet.
I genomsnitt tar det 5–6 dagar från smittotillfället till det att symptom börjar framträda, men det kan ta så
mycket som 14 dagar.

