
PM östtrialserien/DM 2018 
Tävlingstillstånd för enklare  tävling sökes hos Svemo i god tid före tävlingen.I år sköts det centralt av 
Björn Bergström på SVEMO, Bjorn.Bergstrom@svemo.se. 

Trialsektionen sponsrar med anmälningsavgiften på 900:- för tävlingstillståndet mot att vi använder TA 
för resultat och anmälan. 

Klubbens TA ansvarige måste lägga in tävlingsledare och om möjligt TR , skall försöka hinna skapa en 
mall eller färdig .pdf som går att använda. 

Klubbens TA ansvarige måste också rapportera resultatet i TA, kommer tills vidare vara så att 
osttrial.se sänder klubben en .pdf som skall läggas in 

Resultatservis kommer att se ut ungefär som tidigare på osttrial.se 

Startavgiften är 150:-.Varav 100:- till arrangerande klubb och 50 :- till östtrial ,  som betalas till 
Finspång TC på swish 1236673909 

Anmälan/betalning kan göras via Svemo TA och skall vara tillgänglig fram till och med tävlingsdagen 
24:00, för att kunna hantera sena anmälningar. Men det är bra ju tidigare man anmäler sig. 

Vid anmälan på plats är det upp till föraren att bevis licensinnehav.  

Målet är att alla anmälningar och betalningar skall gå genom TA , för att slippa hanteringen av 
kontanter och licensfrågan. 

Tävlingarna skall genomföras med 10 sektioner två varv eller där det är platsbrist 7 sektioner 3 varv 
för samtliga deltagare utom N el, som kan köra ett färre antal angivna sektioner. Maximala 
tävlingstiden skall vara 5 timmar + 20 minuter respit.  

 

Resultatlista rapporteras i Svermo TA senast dagen efter tävlingen. Tills vidare med en .pdf fil som 
klubben får från osttrial.se Seriepoängen räknas med fallande skala 
20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 i Senior, Junior och Ungdom (när t ex Senior Blått åkare tilldelats 
sina seriepoäng följer Senior Grönt, Senior Vitt och Senior Gult och motsvarande för Junior och 
Ungdom. Är det t.ex. två startande i Junior Blått får dessa seriepoängen 20 och 17 och bäste Junior 
Grönt åkare får 15 seriepoäng etc.).Individuella serieresultaten räknas på samtliga deltävlingar. Lag 
tävling är inte aktuell. 

Svårighetsgraderna skall ungefär motsvara 2017 års nivåer per färg. Och gult blir ett enklare 
nybörjarspår. 

Diskussion om nivåer och klasser kommer som vanligt att vara pågående i klubbar och på tävlingarna. 
Men detta är vad som beslutades på Östtrialmötet 20180318.  
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Klasser och 
pilningsfärg: 

Senior fri kubik 
Blått  
Grönt   
Vitt   
Gult  
  

Junior 125 cc, max 21 år   
Blått  
Grönt   
Vitt   
Gult  
  

Ungdom 80 cc, max 16 år   
Grönt  
Vitt   
Gult   
  

N opilat  
 

Vid deltävling delas priser ut till 1an, 2an och 3an i Junior Blått, Junior Grönt, Junior Vitt och Junior 
Gult. I Ungdom Grönt, Ungdom Vitt och Ungdom Gult. I N klassen utdelas lika pokaler till samtliga 
deltagare. 

Distriktsmästerskapet i klasserna: Senior, Junior och Ungdom. Avgörs i en separat DM tävling. 

 

 


