PM 2 Götapokalen 2020-11-14
Välkommen till 70-års jubilerande Göta MS
och den 66:e Götapokalen!
Vänligen respektera pågående Covid-19 pandemi. Om ni eller era medföljande har eller
har haft symptom i närtid kan vi tyvärr ej hälsa er välkomna till denna tävling.
Ankomst & Covid-19
Med anledning av pågående Covid-19 pandemi, är antalet medföljande servicepersonal till
tävlande begränsat till max 2 stycken. Vi ber er respektera detta och inte ta med er fler
personer in i depå-området.
På grund av den ökade spridningen inom Uppsalaregionen av coronaviruset så tillåts inte
större folksamlingar än 50 personer. Detta är mycket viktigt (även utomhus) att vi därför
håller distans till varandra och inte samlas i grupper. Håll alltid 2-meters avstånd till varandra!
Depå-området.
Infartsvägen är pilat från Sala-vägen RV70 rondellen vid Dinners restaurang, avfart 142 från
motorvägen riktning mot Sala. Observera hastighetsbegränsning till 30 km/h förbi
ridhuset och Hundklubben!
Depån öppnar fredag kl 17:00 och stänger lördag 18:00.
Administrativ Anmälan
Tag med transponder för kontroll av ert transpondernummer.
Besiktning
Med hänsyn till rådande pandemi och det stora intresse att delta i Götapokalen 2020 kommer
besiktning att ske endast på 50% av startfältet.
Lotten har avgjort och alla förare med slutsiffra 0, 2, 4, 6, och 8 är kallade till besiktning.
Personlig skyddsutrustning, hjälm och ryggskydd skall medtagas till besiktning.
Arbetsgången är ljudmätning och allmän besiktning. Motorcykel överlämnas till
funktionärerna för besiktning samtidigt som föraren tillämpar distansering.
Tävlingssträckan
Klass 1&2 kör banan 3 varv + SS 1 och SS 2
Klass 3&4 kör banan 3 varv
Klass 5 kör banan 2 varv.
Varvet är 30,4 km varav 24,3 km är Specialsträckor
Mötande trafik med tävlande förekommer på vissa delar av transportsträckorna var
uppmärksam på mötande trafik! Naturligtvis är det högertrafik även på transporter.

På transporten till och från SS 3 passeras en allmän väg. Här råder stopplikt och alla förare
skall gå bredvid och leda motorcykeln över vägen. Detta gäller även registrerade MC.
Startordning och målgång
Starten sker direkt vid start på SS 1 som är ca 100 meter från depån. Ni skall alltså i god tid
före er egen starttid vara på plats vid SS 1 och radas upp i den startordning som publiceras i
startlistan.
Start sker med 3 förare per minut.
Resultat
Resultat publiceras löpande på www.nts-timing.se
Prisutdelning
För att undvika folksamling kommer prisutdelning ske klassvis efter att resultatlistan per klass
är fastställd vid SEC-bussen.
Dessutom, för att undvika smittspridning och följa smittskyddsläkarens direktiv, får endast en
person per team medfölja pristagaren vid prisutdelningen. Ingen officiell prisutdelare kommer
att överlämna prispokal, utan denna kommer att placeras vid respektive pallplats innan
speakerns presentation av pristagarna.
Officiell anslagstavla
Den officiella anslagstavlan är belägen vid SEC-bussen.

Viktigast av allt!
Vid minsta tecken på symptom/sjukdom, stanna hemma.
Personer i riskgrupperna, undvik att besöka denna tävling.
Handhygien.
Håll avstånd.
Välkomna!

