
 

TILLÄGGSREGLER och PM2 
Östtrialtävling  

                  Karlskoga    29 augusti   2020 
 

 

 

Svemo tillståndsnr. 71-22  

Status: Enklare tävling 

Arrangör Bofors TT 

Tävlingsplats Karlskoga trialområde, se osttrial.se för vägbeskrivning 
Tävlingsledare Daniel Eriksson 
 
Information på tävlingsdagen     Daniel Eriksson - 0705947404 

 
Anmälan och registrering 
Anmälan och betalning av anmälningsavgift till tävlingen sker via www.ta.svemo.se 
 

Senaste anmälningsdag är  tisdag  25 augusti 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 utom tävlan. 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 

http://www.osttrial.se/trialomraden.html
http://www.ta.svemo.se/
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Tävling 

Senior, Junior och Ungdom Antal Sektioner: 7 

 Antal Varv:  3 

N Antal Sektioner: 7 
Antal Varv:  3  

Start Parvis start , och paret klipper och 
bedömer varandra. 

 Kortbyte efter varje varv. 
Tidtagning  Ingentidtagning  
Körtid 5 tim + 20 min  
Prisutdelning Direkt efter att resultaträkningen är avslutad.  
 
Priser 
Vid deltävling delas plaketter ut till första, andra och tredje plats i samtliga junior- 
och 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  09:45 

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. 
  

http://www.svemo.se/sv/Grenar/Trial/Resultat1/
https://trialresultat.svemo.se/Result/ShowResults
http://osttrial.se/resultat/index.html
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PM 2         ÖSTTRIAL hösten   2020 

 

Med anledning av det rådande läget i Sverige har vi beslutat om följande 
ändringar och tillägg i TR för östtrial tävlingar hösten 2020. 
-Ingen servering och gemensam förtäring. 
-Vi kommer att hålla klubbstugorna stängda på tävlingsdagen.  
-Var och en svarar för sina egna sanitetsbehov, som vanligt alltså !! 
Iakttag god handhygien och respektera  varandra. 
-Stanna hemma om du har förkylningssymtom . 
 
Vi kommer att köra parvis och döma varandra, för  att : 

- Många av dom som varit funktionärer tillhör +70 gruppen 

- För att minska antalet kontakter  

- Lättare att anordna tävlingar med ett förmodat minskat 

deltagande. 

Korten skall lämnas in efter vage varv (3varv). 
Skilje blir ”bäst bakifrån ” och ”lika delarpoäng” enligt östtrials ”gamla” 
regler. 
 
Plaketter till 1,2,3 i Junior och packet till alla Ungdom  
 
 

Hjärtligt välkomna till en dag i friska luften med goda vänner! 

 


