
 

 

Inbjudan och Tilläggsregler Lag SM i Trial 
Söndagen den 4 oktober 2020 

OBS! Denna tävling följer Svemos Covid-regler. Tävlingen är INTE öppen för 
publik. Förare ombeds att bara ha med sig ev minder och/eller målsman 

 

Följer även Trialsektionens PM  

SVEMO   Tillståndsnr: 71-14 

Status:   Lag SM- Nationelltävling 

Tävlingsledare:  Madeleine Englund 

Supervisor:    Peter Folkeson 

Förarklasser:    Blå, Grön,Vit 

Startplats:   Svansta Motorstadion.  

Avfart 134 trafikplats från E4 ,Påljungshage och följ skyltning. 

Anmälan:   Varje lag består av max 5 st förare,  

 Varje lag skall anmäla minst 2 st funktionärer. 
Anmälan görs till Hans Dahlberg på epost: trialakaren@gmail.com  

Sista anmälningsdag är 30 september. Önskvärt är att mejlar in sin 
anmälan så snart man vet att man har ett lag och inte väntar till sista 
anmälningsdag för att underlätta för arrangören. 

Skriv lagnamn, klubb, lagledare och gärna förarnas namn . 

En(1) domare och en(1) klippare per lag  

EFTERANMÄLAN: kan göras till lördagen den 3oktober kl 16:00 med en avgift på + 
100kr/ Lag.  

 

Startavgift:   200 kr per lagdeltagare  

Betalning:    På plats med swich eller kontant   
Registrering på plats: Inskrivning, licenskoll m m.   lördag  3/10  17:00-19:00 

                                                                                                            söndag  4/10 08:00-09:00 

Besiktning:   Kommer att göras på alla ekipage i samband med starten 

Körtid:    4.5 timmar + 20 min respit. 
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Banan:    Ca 2  km lång bana med max 10st endelade sektioner som körs i 2 varv. 

Särskiljeförfarande:  enligt SR paragraf 10  

 

 

 

Tider Lördag Söndag 
Race Office (Anmälan) 17:00-19:00 08:00-09:00 
    

Funktionärsmöte  09:00 
Första start  10:00 

  

Resultatlista och Prisutdelning:   Direkt efter protesttidens utgång 

Priser:       Hederspriser utdelas av Svemo 

Upplysningar:      Hans Dahlberg 070-217 99 41 

Servering finns i  klubbstugan . Toaletter och duschar finns i klubbstugan notera anslag om  
    avstånd med anledning av covid-19 

El finns mot avgift på 100:-   

Möjlighet att tvätta MC finns i depån, rekommenderas egen högtryckstvätt. 

Körförbud hela tiden i depå  

Körförbud på hel anläggningen tävlingsområdet från kl 17.00 på lördagen till söndag 08:00 

VÄL MÖTT I SKOGEN! 
Denna internationella tävling arrangeras enligt Svemos Nationella Tävlingsreglemente (NT), 

Specialreglementet i Trial samt dessa tilläggsregler och styrdokument från Svemo Trialsektion 
som godkänts av domare enl. tillstånd nr 71-14 Arrangör: Nyköpings MotorSällskap NMS 


