GRUNDKRAV FÖR DELTAGANDE I INTERNATIONELLA MÄSTERSKAP MOTOCROSS 2021, 20201119

Intresseanmälan för
deltagande

Anmälningssystem
(Rutin)

Läkarintyg

Anti-Doping (Nytt 2021)

EMX 65 (Kval North-West European Zone)

EMX 85 (Kval North-West European Zone)

Varje förare ska till Svemo Motocrossektion skicka en
intresseanmälan via ett särskild webbformulär.

Varje förare ska till Svemo Motocrossektion skicka en
intresseanmälan via ett särskild webbformulär.

www.svemo.se/Sporter/Motocross/tavling/vmemm.m/in www.svemo.se/Sporter/Motocross/tavling/vmemm.m/in
tresseanmalan/
tresseanmalan/

FIM Europe blankett skickas till Håkan Olsson h.olsson@svemo.se
Stämplas och läggs på intranät och skicks till arrangör (alternativt assisterande)
Transpondernummer och betalning av anmälningsavgift €100 ska vara Svemo tillhanda innan anmälan är giltig!
(Mer info kommer skickas till berörda förare)

Inget krav att inlämna läkarintyg till Svemo.

Inget krav att inlämna läkarintyg till Svemo.

För att kunna ta ut en EM-licens krävs att du som förare genomgår FIM:s Antidoping-utbildning.
(Efter genomförd webbutbildning skickas kursintyg till motocross@svemo.se)
Läs mer under: https://www.svemo.se/Service/Antidoping/

Avanmälan

Förare mailar:
motocross@svemo.se och h.olsson@svemo.se som
avanmäler föraren till arrangören.

Förare mailar:
motocross@svemo.se och h.olsson@svemo.se som
avanmäler föraren till arrangören.

Adjungerad ledare
(anmälan/avanmälan)

Håkan Olsson
h.olsson@svemo.se

Håkan Olsson
h.olsson@svemo.se

Assisterande
anmälan/avanmälan

Peter Isgren
(Philip Lund)

Peter Isgren
(Philip Lund)

Ansvarig coach (tävlingar)

Mats Berglund

Mats Berglund

Klasser

EMX 65cc

EMX 85cc

Ålder

Ålder för Svemo förare 12 år
(FIM Europe EM-regler: 8-12 år)

Ålder för Svemo förare: 13-14 år

* Svemo Ungdomslicens + Internationellt tillägg
* Internationell FIM licens Motocross
* EM-licens (Promo)

* Svemo Ungdomslicens + Internationellt tillägg
* Internationell FIM licens Motocross
* EM-licens (Promo)

Efter nominering av Svemo Motocrossektion

Tillhöra topp 10 i USM 85cc (föreg.år)
Övriga förare ansöker särskilt hos Motocrossektionen för
EM-nominering

Licenskrav

Nominerings policy
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EMX 125

Intresseanmälan för
deltagande

EMX 250

EMX 2T (250cc 2-takt)

EMX Open
(176-500cc 2takt, 176-450cc 4-takt)

INNAN anmälan i INFRONT:s anmälningssystem får ske, ska varje förare till Svemo Motocrossektion skicka en
intresseanmälan via ett särskild webbformulär.
www.svemo.se/Sporter/Motocross/tavling/vmemm.m/intresseanmalan/

Anmälan sker via INFRONT:s anmälningssystem.
(Håkan Olsson/Peter Isgren godkänner, efter kontroll av Svemo internationell lic.)

Anmälningssystem
(Rutin)

Inget krav att inlämna läkarintyg till Svemo för EM.
Läkarintyg

Anti-Doping (Nytt 2021)

Avanmälan

(Förare med ambition att delta i minst en VM-deltävling under året bör lämna ett läkrintyg redan
i början på året, för att vara förberedda, så VM-start ibland sker med kort varsel.)

För att kunna ta ut en EM-licens krävs att du som förare genomgår FIM:s Antidoping-utbildning.
(Efter genomförd webbutbildning skickas kursintyg till motocross@svemo.se)
Läs mer under: https://www.svemo.se/Service/Antidoping/
1. Senast onsdag före tävling, föraren avanmäler i Youthstream system.
2. Därefter måste förare kontakta motocross@svemo.se för avanmälan, med tydlig motivering om orsak till avamälan.
(Vid skada ange alltid tydligt, typ av skada och vilken kroppsdel det gäller.)

Adjungerad ledare
(anmälan/avanmälan)

Håkan Olsson
h.olsson@svemo.se

Assisterande
anmälan/avanmälan

Peter Isgren
(Philip Lund)

Ansvarig coach (tävlingar)
Klasser

Ålder

Licenskrav

Nominerings policy

EMX 125

EMX 250
14-23 år
Ålder för Svemo förare:
13-17 år
Från 16 år
(FIM Europe EM-regler:
Fyllda 14 år)
* Svemo Ungdoms-, eller
* Svemo Elitlicens
juniorlicens + Internationellt * Internationell FIM licens MX
tillägg.
* EM-licens
* Internationell FIM licens MX
* EM-licens (FIM Junior finns
ej fr.o.m. 2020)
Top 10 heatplacering USM
Grundkrav:
MX2 (föreg.år)
Förare måste inneha Svemo
Top 10 heatplacering USM
Elitlicens för att få delta!
125 (föreg.år)
Förare som tillhör de bästa i Tillägg:
USM85 föregående år och har Top 10 plac. SM MX1/MX2
tävlat internationellt i 85cc
(föreg.år)
kan efter ansökan beviljas
Top 5 plac. USM 125 (föreg.år)
starttillstånd av sektionen för
deltagande i EM 125cc.
Särskild nominering av MXSektionen
Särskild nominering av MXSektionen

EM 2T (250cc 2-takt)

EMX Open

Ålder för Svemo förare:
Från 17 år
(FIM Europe EM-regler:
Fyllda 15 år)

Ålder för Svemo förare:
Från 17 år
(FIM Europe EM-regler:
Fyllda 16 år)

* Svemo Elitlicens
* Internationell FIM licens MX
* EM-licens

* Svemo Elitlicens
* Internationell FIM licens MX
* EM-licens

Grundkrav:
Förare måste inneha Svemo
Elitlicens för att få delta!

Grundkrav:
Förare måste inneha Svemo
Elitlicens för att få delta!

Tillägg:
Top 20 plac. SM MX1/MX2
(föreg.år)

Tillägg:
Top 10 plac. SM MX1/MX2
(föreg.år)

Särskild nominering av MXSektionen

Särskild nominering av MXSektionen
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Intresseanmälan för
deltagande

Anmälningssystem
(Rutin)

EM Woman

VM Woman

Varje förare ska till Svemo Motocrossektion skicka en
intresseanmälan via ett särskild webbformulär.

INNAN anmälan i INFRONT:s anmälningssystem får ske, ska
varje förare till Svemo Motocrossektion skicka en
intresseanmälan via ett särskild webbformulär.

www.svemo.se/Sporter/Motocross/tavling/vmemm.m/intress
www.svemo.se/Sporter/Motocross/tavling/vmemm.m/intres
eanmalan/
seanmalan/
FIM Europe blankett skickas till Håkan Olsson
h.olsson@svemo.se
Stämplas och läggs på intranät och skicks till arrangör
(alternativt assisterande)
Transpondernummer och betalning av anmälningsavgift
€100 ska vara Svemo tillhanda innan anmälan är giltig! (Mer
info kommer skickas till berörda förare)
Inget krav att inlämna läkarintyg till Svemo.

Läkarintyg

Anti-Doping (Nytt 2021)

Avanmälan

(Förare med ambition att delta i minst en VM-deltävling under året
bör lämna ett läkrintyg redan
i början på året, för att vara förberedda, så VM-start ibland sker
med kort varsel.)

Anmälan sker via Youthstream system.
(Håkan Olsson /Peter Isgren godkänner, efter kontroll av
Svemo internationell lic.)

Särskilt FIM-läkarintyg ska fyllas i av läkare/förare.
Skickas till Svemo kansli, innan VM-licens (helårs eller
engångs) kan utfärdas!

För att kunna ta ut en VM/EM-licens krävs att du som förare genomgår FIM:s Antidoping-utbildning.
(Efter genomförd webbutbildning skickas kursintyg till motocross@svemo.se)
Läs mer under: https://www.svemo.se/Service/Antidoping/
1. Senast onsdag före tävling, föraren avanmäler i INFRONT:s
anmälningssystem.
Förare mailar: motocross@svemo.se
2. Därefter måste förare kontakta motocross@svemo.se för
(Första hand Håkan Olsson, därefter Peter Isgren) avanmäler avanmälan, med tydlig motivering om orsak till avamälan.
föraren till arrangören.
(Vid skada ange alltid tydligt, typ av skada och vilken
kroppsdel det gäller.)

Adjungerad ledare
(anmälan/avanmälan)

Håkan Olsson
h.olsson@svemo.se

Håkan Olsson
h.olsson@svemo.se

Assisterande
anmälan/avanmälan

Peter Isgren
(Philip Lund)

Peter Isgren
(Philip Lund)

Ansvarig coach (tävlingar)

Mats Berglund

Klasser

MX2 & 125cc

MX2

Ålder

Ålder för Svemo förare: Från 14 år
(FIM Europe EM-regler:
125cc fyllda 13 år och MX2 fyllda 14 år)

Ålder för Svemo förare: Från 16 år
(FIM VM-regler: fyllda 15 år)

Licenskrav

Nominerings policy

* Svemo Junior- eller Seniorlicens
+ Internationellt tillägg
* Internationell FIM licens Motocross
* EM-licens (Promo)

* Svemo Junior- eller Seniorlicens
+ Internationellt tillägg
* Internationell FIM licens Motocross
* VM-licens (Women)

Top 10 plac. SM MX-Girls (föreg.år)
Total 15 placering i SM MX-Girls (föreg.år)

Top 5 heat placering i SM MX-Girls (föreg.år)
Särskild nominering av MX-Sektionen

Särskild nominering av MX-Sektionen
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VM MXGP

Intresseanmälan för
deltagande

VM MX2

INNAN anmälan i INFRONT:s anmälningssystem får ske, ska varje förare till Svemo
Motocrossektion skicka en intresseanmälan via ett särskild webbformulär.
www.svemo.se/Sporter/Motocross/tavling/vmemm.m/intresseanmalan/

Anmälningssystem
(Rutin)

Läkarintyg

Anti-Doping (Nytt 2021)

Avanmälan

VM Supercross

Varje förare ska till Svemo Motocrossektion
skicka en intresseanmälan via ett särskild
webbformulär.
www.svemo.se/Sporter/Motocross/tavling/
vmemm.m/intresseanmalan/

Anmälan sker via Youthstream system.
Anmälan sker via Youthstream system.
Anmälan genom
(Håkan Olsson /Peter Isgren godkänner,
(Håkan Olsson /Peter Isgren godkänner, efter AMA (Amerikanska förbundet) efter särskilt
efter kontroll av Svemo internationell
kontroll av Svemo internationell lic.)
godkännande från Svemo Motocrossektion
lic.)

Särskilt FIM-läkarintyg ska fyllas i av läkare/förare.
Skickas till Svemo kansli, innan VM-licens (helårs eller engångs) kan utfärdas!

Särskilt FIM-läkarintyg ska fyllas i av
läkare/förare.
Skickas till Svemo kansli, innan VM-licens
(helårs eller engångs) kan utfärdas!

För att kunna ta ut en VM/EM-licens krävs att du som förare genomgår FIM:s
Antidoping-utbildning.
(Efter genomförd webbutbildning skickas kursintyg till motocross@svemo.se)
1. Senast onsdag före tävling, föraren avanmäler i INFRONT:s anmälningssystem.
2. Därefter måste förare kontakta motocross@svemo.se för avanmälan, med tydlig
motivering om orsak till avamälan.
(Vid skada ange alltid tydligt, typ av skada och vilken kroppsdel det gäller.)

Föraren ansvarar för avanmälan direkt till
AMA (Amerikanska förbundet) samt till
aktuell arrangör, med kopia till
motocross@svemo.se

Adjungerad ledare
(anmälan/avanmälan)

Håkan Olsson
h.olsson@svemo.se

Håkan Olsson
h.olsson@svemo.se

Håkan Olsson
h.olsson@svemo.se

Assisterande
anmälan/avanmälan

Peter Isgren
(Philip Lund)

Peter Isgren
(Philip Lund)

Peter Isgren
(Philip Lund)

Klasser

MXGP

MX2

250/450

Ålder

Fyllda 16 år -

Ålder för Svemo förare: 16-23 år
(FIM VM-regler: fyllda 15-23 år)

Ansvarig coach (tävlingar)

* Svemo Elitlicens
* VM-licens (MXGP/MX2/SX) inkl. FIM
försäkring!

* Svemo Elitlicens
* VM-licens (MXGP/MX2/SX) inkl. FIM
försäkring!

* Svemo Elitlicens
* VM-licens (MXGP/MX2/SX)

Licenskrav

Nominerings policy

Grundkrav:
Grundkrav:
Grundkrav:
Förare måste inneha Svemo Elitlicens för Förare måste inneha Svemo Elitlicens för att Förare måste inneha Svemo Elitlicens för att
att få delta!
få delta!
få delta!
Tillägg:
Top 5 plac. SM MX1/MX2 (föreg.år)
Särskild nominering av MX-Sektionen
(Undantag GP Sweden, beslut av MXSektion)

Tillägg:
EM-poäng EMX250 (föreg.år)
Top 5 plac. SM MX1/MX2 (föreg.år)

Tillägg: Svemo krav:
Top 10 plac. SM MX1,2 (förg.år)
Särskilt beslut av MX-Sektionen

AMA krav: (USA förbund)
Särskild nominering av MX-Sektionen
(Undantag GP Sweden, beslut av MX-Sektion) * A rider must attain a minimum SIX points (250)

and THREE points (450) Road to Supercross points.
*A rider must attend TRHEE DIFFERENT CITIES of
Arenacross events while attaining points.
*One point is awarded to riders that make the
main.and if rider scores a top 10 in the main event.

