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1.

SYFTE
Tävlingsformen klubbtävling finns för att Svemo anslutna klubbar på ett enkelt och
flexibelt sätt ska kunna anordna tävlingar för klubbens egna förare /medlemmar.

2.

ARRANGÖR
Svemo anslutna klubbar.

3.

ANSÖKAN OM TÄVLING/TILLÄGGSREGLER
Tävlingsansökan
Tävling ska ansökas genom Svemo TA, ansökan ska göra som klubbtävling. Där ska
uppgifter om datum, plats/bana, gren och tävlingsledarens namn anges. Ansökan görs senast
15 dagar före tävling. Tillsammans med tävlingsansökan ska senast 7 dagar förare
tävling en gjord riskanalys (se svemo.se, observera sjukvårdskrav enligt bilaga A i
Special Reglementet i Motocross), information från dialog med sjukvårdsinrättning
och polistillstånd för tävlingen, laddas upp för tävlingen i Svemo TA.
Tilläggsregler
Arrangören ska senast 7 dagar förare tävling ladda upp en tilläggsregel med
uppgifter i enlighet med SR Motocross och andra delar som kompletterar
riskanalysen med anledning av Covid19.

4.

TÄVLINGLEDNING / SUPERVISOR
Tävlingsledare
Tävlingsledaren ska inneha giltig Svemo tävlingsledarlicens. Vid klubbtävlingar kan
person vara tävlingsledare i annan tävlingsgren än den licensen är utfärdad för, förutsatt
att tävlingsledaren sätter sig in i och följer aktuell grens specialreglemente.

5.

DELTAGARE KLUBBTÄVLING

5.1

Förare som innehar giltig Svemo förarlicens (helårs eller tillfällig) kan delta i Klubbtävling
under förutsättningen att föraren är medlem i klubben och att medlemskapet är registrerat
i klubbens medlemsregister i Idrott Online. Tävlingsledaren avgör om tävlande behöver
förarlicens i aktuell tävlingsgren, om inte specialreglementet anger annat.

5.2

Om en förare med nationell licens är medlem i fler än en klubb får föraren delta i
klubbtävlingar i samtliga klubbar där föraren är registrerad medlem. Medlemskapet ska
vara registrerat i klubbens medlemsregister i Idrott Online.
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5.3

6.

Förare som innehar klubblicens får endast delta i klubbtävling arrangerad av den
klubb/gren där förarens klubblicens är registrerad. För deltagande i andra Svemoanslutna
klubbars klubbtävling ska föraren uppgradera sin licens till lägst baslicens. Medlemskapet
ska vara registrerat i klubbens medlemsregister i Idrott Online.

GENOMFÖRANDE AV KLUBBTÄVLING
Klubbtävling ska arrangeras i överensstämmelse med tillämpliga delar av Svemo NT och
respektive grens specialreglemente. Samarrangemang med en annan Svemoansluten klubb
är endast tillåtet om tävlingarna arrangeras separat och förare från de olika klubbarna inte
kör samtidigt på banan. Tävling där förare har licens för olika klubbar och tävlar samtidigt
på banan ska arrangeras som enklare tävling eller nationell tävling.

Observera följande: (detta anges även i riskanalysen)
- Säkerhetskrav som t.ex. funktionärsberedskap och klassindelning ska följa de anvisningar som anger i SR Motocross
Tävlingsledaren ansvarar för att följande dokument finns framtagna och uppladdade i Svemo TA för respektive tävling
(Riskanalys, Polistillstånd, Bekräftelse/information till lokal sjukvårdsinrättning att tävlingen genomförs.)
Det viktigaste är att tävlingarna kan genomföras och att alla hjälps åt och anpassar sig efter de förutsättningar som vi
behöver följa just nu och en tid framöver. Anhöriga som inte har en särskild funktion som funktionär eller av klubben utsedd
”hjälpare i Guldhjälmklasser” eller exempelvis mekaniker bör stanna i depån och INTE ställa sig på publikplats
alternativt stanna hemma. Alla förare uppmanas att ta ett stort ansvar i sitt agerande på banan och köra med hänsyn till
andra medtävlare och inte utsätta sig själv eller andra förare för risker.
Detta reglemente för klubbtävling, gäller tillsvidare under rådande omständigheter till följd av Covid-19.
/Motocrossektionen

