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210320 Prisutdelning 

 
Inbjudan och tilläggsregler till Snöserien 2021 bestående av 5 deltävlingar. 
 
Varje arrangör av deltävling publicerar dessutom ut kompletterande tilläggsregler. 
  
TYP 
Samtliga deltävlingar är nationell enduro typ 2 enligt SVEMO reglemente. Start 
individuellt var 10:e sekund enligt startlista publicerad på snöserien.se 
 
KLASSINDELNING, STARTAVGIFT OCH STARTNUMMER 
 
            Klass    Rek körtid Maxtid Startavgift Startnr 

1. JSE 90 min  140 min 250 kr 1-99 
2. Bredd 75 min  120 min 250 kr 100-199 
3. Dam 60 min  105 min 250 kr 800-899 
4. Motion under 40 år 60 min  105 min 250 kr 200-799 
5. Motion över 40 år 60 min  105 min 250 kr 200-799 
6. Motion över 55 år 60 min  105 min 250 kr 200-799 
7. Ungdom 125 cc 60 min  105 min 150 kr 1-99 
8. Ungdom 80 cc 60 min  105 min 150 kr 900-999 

 
Startnumren väljs vid anmälan i Svemo TA (fasta nummer tillåtna). 
 
SEEDNING och STARTORDNING 
 
För klass 1 finns ett seedningssystem enligt följande: 
 

Vid årets första tävling tilldelas startposition enligt sammanlagda resultatet från 
fjolårets JSE-klass i Snöserien sammanräknade enligt platssiffermetoden med 
sämsta placeringen borträknad. Startposition 11-20 är tillåtna för förare som 
inte tidigare varit med och har poäng i förra årets Swedish Enduro Cup. 
  
Vid varje tävling efter den första tilldelas startposition enligt sammanlagda 
resultatet från årets JSE-klass i Snöserien enligt platssiffermetoden med 
sämsta placeringen borträknad. Startposition 11-20 är tillåtna för förare som 
inte tidigare varit med och har poäng i förra årets Swedish Enduro Cup. 
 

  



För klass 2 finns ett seedningssystem enligt följande: 
 

Vid årets första tävling tilldelas startposition enligt sammanlagda resultatet från 
fjolårets Bredd-klass i Snöserien sammanräknade enligt platssiffermetoden 
med sämsta placeringen borträknad. 
  
Vid varje tävling efter den första tilldelas startposition enligt sammanlagda 
resultatet från årets breddklass i Snöserien enligt platssiffermetoden med 
sämsta placeringen borträknad.  
 

För klass 4-5 finns ett seedningssystem enligt följande: 
 

Vid årets första tävling tilldelas startposition enligt sammanlagda resultatet från 
fjolårets klass 4-5 i Snöserien sammanräknade enligt platssiffermetoden med 
sämsta placeringen borträknad. 
 
Vid varje tävling efter den första tilldelas startposition enligt sammanlagda 
resultatet från årets klass 4-5 i Snöserien sammanräknade enligt 
platssiffermetoden med sämsta placeringen borträknad. 

 
För klass 3,6,7 och 8 görs ingen seedning. Startordning sker klassvis med ordningen 
klass 6,3,7,8 i nummerordning med ett visst antal per avgång och ett visst intervall 
mellan avgångarna som bestäms av arrangören. 
 
TID 
Första start för klass 3, 6, 7 och 8 är klockan 10.00 och övriga klassers första start 
klockan 12.00. Vid för mycket snö, eller andra särskilda skäl, kan ev klasserna starta 
separat eller annan indelning, se Snöseriens hemsida för info (www.snöserien.se). 
 
ANMÄLAN OCH LICENS  
Anmälan på Svemo TA, anmälan stänger kvällen före tävling kl 1800. Därefter 
efteranmälan på plats som kostar 100 kr extra. Efteranmälda förare startar först eller 
sist i sin klass, enligt arrangörens anvisningar (undantag för seedade förare i JSE-
klassen). Tävlingslicens krävs. 
 
UTRUSTNING 
Oregistrerad MC tillåten, i övrigt enligt SVEMO reglemente. 
  
STARTLISTA 
Publiceras kväll före tävling efter att anmälan stängts på Svemo TA. 
 
POÄNGBERÄKNING 
Poängsystem där segraren i klass 1-6 får 50 poäng, därefter 45, 42, 40,39 osv. 
För klass 7-8 gäller att segraren erhåller 30 poäng, därefter 25, 22, 20, 19 osv. Ingen 
förare får ta med sig sin poäng mellan klasserna i det fall en förare byter klass under 
serien. Klassbyte är således tillåtet under serien. De fyra bästa tävlingarna räknas i 
poängsystemet. 
 

  

http://www.snöserien.se/


RESULTATLISTA 
Deltävlingsresultat anslås efter målgång hos respektive arrangör. Samtliga 
resultatlistor och sammanställning publiceras på Snöseriens hemsida, snöserien.se. 
 
PRISER 
Av startavgiften går 50 kronor till prispotten för alla klasser. 
 
Tävlingsklasserna erhåller pokaler till de tre första samt mat till alla deltagare. 
 
Prisutdelningen förrättas i Örebro, mat ingår för alla som deltagit i Snöserien, ev 
medföljande kan köpas till. Anmälan och pris enligt hemsidan (snöserien.se).  
 
BRUTEN TÄVLING 
De varv som är körda ska tillgodoräknas (även om inte full körtid uppnåtts). En förare 
som bryter under första varvet erhåller inget resultat. 
 
INSTÄLLDA TÄVLINGAR 
Deltävlingar kan ställas in eller flyttas. Information om detta ges av respektive 
arrangör samt senast 18:00 kvällen före tävling på Snöseriens hemsida, 
snöserien.se.  

 

TRANSPONDER 
Alla deltävlingar körs med transpondersystem MyLaps MX som förarna ska tillse är 
laddade och monterade i avsedd hållare till besiktning. 
 
FÖRARSAMMANTRÄDE/PM 
PM läggs i första hand ut på Snöseriens hemsida. Under tävlingsdagen kan 
kompletterande PM delas ut. 

 

VÄLKOMNA ! 
 


