TILLÄGGSREGLER
Deltävling 1
Svemo tillståndsnr.
Status:
Arrangör
Tävlingsplats
Tävlingsledare

Björkvik

4 april 2020

71-18
Enklare tävling
Björkvik MC
Åsätterbanan Björkvik, se osttrial.se för vägbeskrivning
Madelene Englund

Information på tävlingsdagen

Mats Ohlsson-Lindros 070 663 98 49

Anmälan och registrering
Anmälan och betalning av anmälningsavgift till tävlingen sker via www.ta.svemo.se
Senaste anmälningsdag är tisdag 31 mars 23:59 för att underlätta
förberedelserna för tävlingen.
Anmälningsavgift:

150 kr

Efteranmälan:

Ingen efteranmälan till tävlingen

Avanmäler du dig i TA före tävlingens start återbetalas hela beloppet (ej
admin. 20:- )
Ingen kontant betalning på plats!!
Den som anmäler sig på plats på tävlingsdagen startar sist och får köra så länge det
finns domare i sektionerna. Det registreras inget resultat och man får inga poäng.
Anmälan och uppvisande av Licens i sekretariatet före 09:30. Betalning med Swich
till arrangerande klubb. Glöm inte Licensen. Obs detta är endast i undantagsfall
och gäller ej DM på Tiger 6/6 då det är nationelltävling.
Klasser och pilningsfärg
Senior fri kubik

Junior 125 cc
max 21 år

Ungdom 80 cc
max 16 år

Blått

Blått

-

Grönt

Grönt

Grönt

Vitt

Vitt

Vitt

Gult

Gult

Gult

N opilat (nybörjare)

Alla skall ha sin klassfärg väl synlig på styret eller “lyktan” fram

-

TILLÄGGSREGLER
Deltävling 1

Björkvik

Tävling
Senior, Junior och Ungdom
N
Start
Tidtagning
Körtid
Prisutdelning

4 april 2020

Antal Sektioner: 7
Antal Varv: 3
Antal Sektioner: 7
Antal Varv: 3
Individuell start med domare i sektion
1 min mellan startande
90 sec alla klasser
5 tim + 20 min
Direkt efter att resultaträkningen är avslutad.

Priser
Vid deltävling delas plaketter ut till första, andra och tredje plats i samtliga junioroch ungdomsklasser. I N-klassen delas plaketter ut till samtliga deltagare.
Resultat
Resultatlista rapporteras i Svemo TA , trialresultatservice och anslås även på
osttrial.se
Seriepoängen
I alla klasser och färger enligt Trial SM:s poängtabell .
Individuella serieresultaten räknas på samtliga deltävlingar.
Se även östtrialregler 2020
Lagtävling är inte aktuellt.
Miljö/Säkerhetskontroll
Miljömatta enligt Svemo Nationella Tävlingsreglemente skall användas
under samtliga tävlingsfordon vid uppställning i depå.
Säkerhetskontroll/Besiktning görs vid starten.
Observera säkerhetsregler i SR Trial 2019-2020 om personliga skydd och
cykelns utrustning
Övrigt: Körförbud med alla MC i depåområdet. Samtliga MC skall ledas på
vägen
Tider

Lördag

Race Office (Anmälan)

09:00 – 09:30

Funktionärsmöte

09:00

Förarsammanträde

09:45

Första start

10:00

Denna enklare tävling arrangeras enligt SVEMOs Nationella Tävlingsreglemente (NT),
Specialreglementet i Trial samt dessa tilläggsregler och styrdokument från Svemo
Trialsektion samt tillägg och ändringar beslutade i östtrial se osttrial.se.

