6. januar 2021

Følgebrev til MX-reglementet 2021

Vedr. MX-reglementet og løbsafvikling i 2021
Som vi alle ved, er der mange ting som er anderledes i øjeblikket på grund af Corona-pandemien og de
restriktioner, vi som følge af den er underlagt. Sådan var det i 2020, og det vil også være tilfældet i i hvert fald
en del af 2021. Det betyder, at der vil være nogle aspekter af vores løbsafvikling i 2021, som afviger fra det, vi
plejer at gøre.
Sportskommissionen arbejder på en løbskalender, som kan gennemføres selv med et forsamlingsforbud på 50.
Hæves forsamlingsforbuddet, kan deltagerantallet/antal hjælpere justeres op til de enkelte løb – men forbliver
det ved de 50, vil vi stadig kunne sikre løb for alle klasser. Med regionsløb for nogle af de mest deltagerrige
klasser sikrer vi også, at der er plads til alle de kørere, som ønsker at køre løb.
Vi har lagt op til følgende, som adskiller sig fra det vi kender, og det som står i vores reglement:
•
•
•
•
•
•

Ingen klasser vil være ”Open”, dvs. åbne for deltagelse af udlændinge.
Alle klasser åbnes, uanset deltagerantal.
Der køres ikke DM Micro, JM/FM eller SM.
En række løbsserier afvikles med regionale, indledende runder – en beskrivelse af / forklaring til
løbskalenderen sendes med ud, når denne offentliggøres.
Anmeldelsesgebyret hæves med 50 kr., besluttet ved afstemning blandt MX-klubberne.
Anmeldelsesfrist 1 og 2 vil, ligesom i 2020, være hhv. 10 dage og 6 dage før løbsdagen.

Vi har ikke indskrevet ovenstående punkter i MX-reglementet, fordi vi er i en ekstraordinær situation, som
forhåbentlig ikke vil række udover 2021-sæsonen. For ikke at skulle ændre en række ting, som vi vil skulle ændre
tilbage igen om under et år, beder vi om alles forståelse for, at vi planlægger en løbskalender med
løbsafviklinger, som i nogle tilfælde vil afvige fra reglementet.
Lige nu er det ovenstående punkter, som vi ved vil være anderledes end normalt, og afhængigt af, hvad vi bliver
mødt med i løbet af sæsonen 2021, vil vi gerne have frihed til at kunne tilpasse os efter det, hele tiden med det
mål, at vi skal kunne dyrke vores sport så vidt muligt og med mulighed for, at alle kan komme ud og køre løb.
Husk, at vi altid er til at træffe på telefon og mail, og benyt jer gerne af det.
De bedste hilsner
Sportskommission Motocross

