7. ADAC ENDUROFART / 2-DAGARSFART med PROLOG

Onkel Tom’s Hütte
Förarinformation

Speciell inbjudan till våra svenska mc-vänner
Citerar världsmästaren Anders Eriksson, 1997

"Om du blir världsmästare är det ingen i Sverige som bryr sig - men om
du vinner November Kazan är du stor. Och om du dessutom vinner
Onkel Toms Hütte så är du störst”.

MSC Kaltenkirchen e.V. välkomnar alla deltagare till
den nordtyska endurohöjdpunkten i Kaltenkirchen,
20.-21 Augusti 2022.
I år, inför 70-årsjubileet av MSC Kaltenkirchen, vill vi anordna en 2-dagars tur "enligt
gammal god tradition". Lördag kväll blir det en så kallat prolog där 2 förare tävlar mot
varandra. Oroa dig inte! Vi kommer att utforma prologen så att den är körbart. I det första av
2 varv på lördag får du möjlighet att genomföra prologen. Alla klassiska klasser samt S60
dagliga klassningen är uteslutna från deltagande i prologen. För alla andra klasser klassas
prologen som en extra specialtest. I år kommer vi återigen att hålla de etablerade enduro-

mästerskapen som en del av "Onkel Tom's Hütte". Säsongen 2022 är dessa ADAC
ENDURO CUP och Enduro State Championship MV. Vi önskar alla deltagare och åskådare
trevliga dagar och knäck benen!

Nedan följer viktig information och villkor som du bör känna till och följa. Dessa ersätter inte
händelse- och seriemeddelanden under tiden, som vi uttryckligen hänvisar till just nu!


Checka in med registreringen kommer endast att äga rum på lördagsmorgnar
klockan 07.00 till 11.00. Granskning sker också endast på lördagsmorgnar från 7:00
till 11:15. Omedelbart därefter ska alla fordon placeras i ParcFerme och får endast
tas över igen 10 minuter före start. Starten för den första föraren är planerad till
12:30. Vänligen ta hänsyn till detta när du planerar din ankomst. Efter första
kördages slut får varje förare utföra en service på motorcykeln. Motorcykeln måste
sedan parkeras igen i den upplysta och bevakade ParcFerme och får endast hämtas
upp igen 10 minuter innan den andra kördagen börjar (07:30 första föraren).



Förare med godkänd terrängmotorcykel, giltig allmänbesiktning och körkort är
startberättigade. Dessutom måste varje förare ha en av en DMSB-licens giltig för
2022 (minst nivå C) eller uppvisa ett DMSB-licens. OBSERVERA: Licenser kommer
inte att vara tillgängliga på plats! Vi rekommenderar att du ansöker om licensen
innan du kommer! Vi kan inte garantera ett stabilt mobilt internet på plats!!!



Du kan hitta mer information om detta på: www.dmsb.de/de/licenses/race-card



Alla nämnda dokument ska uppvisas på begäran vid pappers- och tekniska
mottagningen. Se till att du kan visa allt vid antagningen och ha det klart, då går
processen snabbare för alla deltagare!



Anmälningar kan endast skickas in online via www.racesystem.org (slutdatum: 7
augusti 2022 tillgängligt på inträdeskontoret). Anmälningar utan eller med för låg
anmälningsavgift räknas som ej inskickade! Vid sen ankomst eller betalning på plats
debiteras en efteranmälningsavgift på 10 €.



Inträde är ENDAST möjligt för båda kördagarna!!!

De 19 klasserna som är tillgängliga genom det dubbla predikatet:

1. ADAC EC 1 utan volumbegränsning öppen för DMSB A-licens
2. ADAC EC 2 utan volumbegränsning öppen för DMSB B-licens
3. ADAC EC 3 utan volumbegrensning öppen för DMSB C-licens
4. ADAC EC 4 Ålder 16 till 23 år, faktisk ålder gäller
5. ADAC EC 7 födelseår 1981 eller tidigare
6. ADAC EC 8 födelseår 1971 eller tidigare
7. ADAC EC 9 kvinnor (+ gästförare)
8. ADAC EC 10a enduromotorcyklar byggda före 1976 eller tidigare (+ gästförare)
9. ADAC EC 10b enduromotorcyklar byggda före 1982 eller tidigare (+ gästförare)
10. ADAC EC 10c enduromotorcyklar byggda mellan 1983 och 1996 (+ gästförare)
11. LM MV Sportfahrer A-licens etc... se meddelande (+gästförare)
12. LM MV E1 upp till 125 ccm 2-taktare & upp till 250 ccm 4-taktare (+ gästförare)
13. LM MV E2 över 125cc-250cc 2-takt och över 250cc-450cc 4-takt (+ gästförare)
14. LM MV E3 över 250cc 2-takt och över 450cc 4-takt (+ gästförare)
15. LM MV S40 från födelseår 1981 eller äldre (+gästförare)
16. LM MV S50 från födelseår 1971 eller äldre (+gästförare)
17. LM MV Hobby endast registrerade mästerskapsförare inga gästförare!
18. LM MV Classic / Youngtimer vänligen ange i ADAC EC 10c (+gästförare)
19. Utan predikat S60 daglig specialbetyg från FY. 1961 eller äldre (+ gästförare)


Klasser med färre än 5 anmälda till evenemanget kommer att sammanfattas därefter-



Klasserna 19:a (Classic LM MV) och 20:a (S60 dagsbetyg) kör 1 varv på lördag och 2
varv på söndag.
Alla övriga klasser kör 2 varv på lördag och 4 varv på söndag.
På lördag kväll kommer prologen att uteslutas för alla klassiska klasser och S60
dagsklassificeringen. För alla andra klasser kommer prologe att blir som en extra
specialtest.
Med kort varsel kan förändringar ske på grund av väder, antal deltagare eller
oförutsedda händelser. Detta ska ske t.o.m. på evenemangsdagen!



Anmälan i flera klasser är möjlig via racesystem 2022! Vänligen klicka på
motsvarande klasser i inträdesportalen! Om detta inte görs är en utvärdering i olika
klasser/serier inte möjlig!

För frågor: Tel 01525/8112525, WhatsApp,
e-post: hotcrosser@aol.com eller direkt via
www.racesystem.org



Anmälningsavgiften är 100 € för båda kördagarna (klass 19. LM MV Klassik och 20.
S60 dagsbetyg - 50 €) och måste överföras till följande konto före anmälningstidens
utgång:
MSC Kaltenkirchen e.V.,
United VR Bank eG, IBAN DE95 2179 1906 0000 0181 04,
BIC GENODEF1WYK, Syfte: OTH 2022, förare, klass



Vid anmälan i flera klasser, vänligen överför anmälningsavgiften endast en gång.
Transponderhyran betalas på plats, vänligen överför inte den.



Startfältet är begränsat till 300 förare på grund av det begränsade antalet
transpondrar (AMB-transpondrar). Förare utan egen transponder vänligen meddela
detta. Den kan hyras på plats mot en avgift på €15. Förare med egen transponder,
vänligen ange transpondernumret i din profil på www.racesystem.org.



Förar-/evenemangens center Hagen ligger på nöjesfältet i staden Kaltenkirchen och
är öppen fredagen den 19 augusti. öppet från 12:00. Camping är tillåtet och
välkommen. Toaletter och tvättmöjligheter finns, men det finns ingen strömförsörjning.

Status: 2022-10-06 Med reservation för ändringar

www.msckaltenkirchen.de

