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Den 13 November, 2010 hölls ett internationellt OLT/CETSC* möte i Gremersdorf, Tyskland.
Detta är en presentation av OLT-nyheterna för 2011.
Se detaljer i “OLT Reglemente 2011” som du hittar under OLT på http://www.classicmx.se.
* CETSC = Nya Classic European Twin Shock Championship (TSC)
OLT Klasser
De tre klasserna -50, 50+ och 60+ består som tidigare. Nytt för 2011 är att de förare som kör i 60+ och
är 66 år eller äldre (= 66+) kör med gröna nummerplåtar/ vita siffror.
Detta är en anpassning för att förare inte skall behöva byta nummerplåtar mellan tävlingar.
OLT Regler
OLT-Reglementet säger:
Tävlingsarrangören delar ut tre pokaler per klass för dagens sammanlagda tävlingsresultat.
OLT organisationen delar ut tre pokaler per klass (-50, 50+, 60+ ) för årets slutresultat.
Nytt för 2011 är att OLT-organisationen därutöver delar ut hederspokaler för årets slutresultat till de tre
bästa 66+ förarna (i 60+ klassen).
OLT Motorcyklar
Förgasare av senare design med tidstypiskt utseende/karraktär får användas
Detta har tillkommit för att på ett enklare sätt kunna ersätta slitna originalförgasare. Nytillverkade kopior av
originalförgasare har inte alltid egenskaper motsvarande originalet. (Svårstartad, orolig gång etc.)
Förgasare som använder andra egenskaper än originalet är ej tillåtna (tidstypiskt utseende/karraktär).
Ljuddämpare av senare design, i syfte att sänka ljudnivån, är tillåtet
Ljudnivån vid tävlingar blir mer och mer uppmärksammad som en olägenhet utanför
tävlingsanläggningarna. Vi som kommer till tävlingarna tycker att det ”Gamla ljudet” är en del av
totalupplevelsen. Närboende och myndigheter kräver i många fall lägre ljudnivå av klubbar och arrangörer,
i en del fall som villkor för att verksamheten skall få fortsätta. Det är därför viktigt att ”hänga med” i
utvecklingen/inte överskrida max. tillåten ljudnivå, och helst då hela tiden ligga steget före.
För att det inte skall vara några tvivel om vad som är tillåtet införs detta tillägg i reglementet.
Ny klass? (Obs inte OLT!)
Ett förslag på en ny klass för ”Lätta 4-taktare” (ex. BSA Victor/B50) behandlades i mötet. En arbetsgrupp
bildades med uppgift att utarbeta förslag/undersöka förutsättningar. Besked i början av 2011.
Tävlingar 2011 OLT/CETSC
Tävlingar 2011
Datum
OLT-1 CETSC-1 ** 7 Maj
OLT-2
4 Juni
CETSC-2
CETSC-3
OLT-3 CETSC-4 ** 6-7 Augusti
* *= Kombinerad OLT- och CETSC-tävling
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