
Skickas till SVEMO vid Nat./Internationell tävling TÄVLINGSRAPPORT Reviderad 2004-11-09

av domaren Datum

Namn:

Tävlingsledarens namn skall alltid anges!

Tävl.led.namn:

Klubb Banans namn

Tävlingsdag 1 Kl Tävlingsdag 2 Kl Tävlingens art
Start Start
Tävl. avsl första dagen kl. Tävl. avsl andra dagen kl. Banlicens nr.

Av SVEMO utfärdat tillstånd Polismyndighet
Nej Nr

Av myndighet utfärdat tillstånd Musik
Nej Nr Ja Nej

Miljömatta Ja Nej Antal utfärdade engångslicenser:

Miljöstation Ja Nej Antal startande Enklare tävling:

Ljudmätning Ja Nej Säkerhetsgenomgång Ja Nej

Läkare fanns Sjukvårdspersonal fanns Ambulansfordon fanns
Ja Nej Ja Nej Ja Antal Nej

Tävlingen genomfördes i enlighet med gällande reglementen
Ja Nej (Kommentar och anmärkningar skrivs på blankettens baksida)

Medelhastighet snabbaste heat Solo 80 cm3 Övriga
(Ifylles endast betr. Motocross mc.)

I tävlingen deltog
Svenska förare Förare från övr. Norden Förare från länder utanför Norden

Skadeblankett har lämnats till (ange namn och klubb)1
SVEMO ant

            Publiksiffra (betalande) Biljettpris

Första dagen Andra dagen Vuxna Barn Familj 2-dagars

1) Är den skadade sidvagnspassagerare skall även förarens namn anges V g Vänd!

Insänds senast 5 dagar efter tävling till SVEMO samt till 
arrangören.

(Kommentar och anmärkning skrivs på 

blankettens baksida).



2
Förares/Funktionärs uppträdande eller handlingssätt som föranledde vidtagande av eller förslag till bestraffning

          

Protest och beslut somm fattats med anledning därav

          

Ev. ytterligare kommentarer och anmärkningar

          

……………………………………………………….
Domarens underskrift
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