Göta MS och Team Östra Enduro arrangerar anrika
Götapokalen och Östra-kåsan tillsammans!
Lördagen den 1 november laddar Göta MS om igen och arrangerar Götapokalen. Nytt för i år
är att det sker i samarbete med Team Östra vilket innebär att det körs två tävlingar i en.
Götapokalen körs som vanligt i dagsljus med start på morgonen, tävlingen avslutas ca 15:00
på eftermiddagen då också resultat och prislistor för Götapokalen presenteras. Prisutdelningen
sker också direkt efter Götapokalen.
Det nya för i år är att tävlingen startar om igen direkt efter prisutdelningen för Götapokalen,
nu körs samma bana igen och här har vi alltså Östra-Kåsan.
Som vanligt när Team Östra arrangerar tävlingar så räcker det att man anmäler sig på
morgonen vid start. I detta sammarbete med Göta MS innebär det att alla förare som
föranmäler sig till Götapokalen också har möjlighet att vid anmälan på morgonen den 1 nov
att anmäla sig till Östra-Kåsan. Observera att detta måste göras på morgonen, man kan alltså
inte först köra Götapokalen och sedan efteranmäla sig till natt-etappen.
Då årets Götapokal med Östra-Kåsan går redan 3 veckor före ”riktiga” Novemberkåsan så
hoppas vi naturligvis att många förare tar chansen att testa nattkörningen ordentligt före
Novemberkåsan.
Banan kommer att bestå av 3 stycken specialsträckor och körtiden på SS beräknas till 45 min,
25 min och 10 min. Banan körs 2 varv på dag samt 2 varv på nattetappen av elit o junior.
(Övriga klasser, se TR).
Resultatet på Östra-Kåsan är som ni säkert förstått reda, det sammanlagda resultatet från
dagsetappen (Götapokalen) och Östra-Kåsans nattetapp.
Separat prisutdelning för Östra-kåsan kommer att ske i samband med finalen i Östra Open
2015. Däremot kommer prispengar från Östra-Kåsan att utbetalas i form av reseersättning
inom några dagar efter tävlingen.
Mer information finns att läsa i TR.
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