
TILLEGGSREGLER TRIAL
 

Navn på løpet Kretsmesterskap runde 4  Rogaland 2010
Løpsstatus Begrenset løp, KM  Rogaland
Arrangør NMK Haugaland
Dato 4.09.10
Sted/Bane Haugaland Motorsenter, Årabråt
Kontaktperson Svein Magne Bjørgen 90616684
Klasser Senior, Junior, Kvinner, C15, D14, Rekrutt 11 – 12 år, Trim 
Juryleder Rolf Slogvik Lisensnummer      
Jurymedlem       Lisensnummer      
Klubbens jurymedlem       Lisensnummer      
Stevneleder Svein Magne Bjørgen Lisensnummer M121271SVE02
Teknisk kontrollant Odd Jarle Rydningen Lisensnummer M121067ODD04
Sanitetstiltak (koder)  P = 2 A = 2 U = 2
Lege/Sanitetsleder/Gruppe Robert Moss Faglærte Ambulansesjåfør
Miljøansvarlig Odd Jarle Rydningen 
Påmelding – Post
Påmelding – Data NMF Online Påmelding evt. hvis dette ikke virker: svein.magne.bjorgen@hydro.com
Påmeldingsfrist 20.08.10
Startavgift barn og 
ungdom

270.-

Startavgift andre Konkurranse utøver 320,-  Påmelding assistent 98,-
Etteranmelding 
Frist

28.08.10 Avgift Dobbel startavgift

Avbud telefon 90616684
Innsjekk tid Lørdag kl. 09.00 – 10.15
Maskinkontroll tid Lørdag kl. 09.00-10.30
Jurymøter Kl.10.30 og etter siste innleverte klippekort
Førermøte Kl.10.45 (obligatorisk fremmøte for alle førere og ansvarshavende ledsagere)
Start Fellesstart for alle klasser kl.11:00, Oppvisning  for barn starter kl. 11:15
Kjøretid 4,5 timer + 20 min. respitt
Antall seksjoner og runder 3 runder
Andre bestemmelser/opplysninger

Løpet arrangeres i samsvar med bestemmelsene i ”Arrangørhåndbok for lokale trial-løp i Rogaland” gjeldende for sesongen 2010, og kan 
maks ha 150 deltakere. Deltakere godtas i den rekkefølge påmeldingene kommer inn. 
For dette enkeltstående løpet rangeres førerne i hver enkelt klasse innbyrdes, uavhengig av om de konkurrerer om sammenlagtpremier eller 
ikke. Men bare førere med NMF-lisens for en klubb i Rogaland kan samle sammenlagtpoeng i Rogalandscupen eller KM.
Seksjonsnivå, alders- og kubikkbegrensning for klassene er slik:
Senior: A –nivå, både for mannlige og kvinnelige utøvere, ingen spesiell alders- eller kubikkgrense
Junior: B –nivå, både for mannlige og kvinnelige utøvere opp til og med 16 år, maks 125ccm
Kvinner: C/D –nivå bare for kvinnelige utøvere, ingen spesiell alders- eller kubikkgrense
Forøvrig legges seksjonene ut fra aktuelt nivå for klassene i henhold til seksjonsleggerhåndbok fra NMF.
NMF gir dispensasjon fra SR §50 når det gjelder klasseinndeling i åpne løp.

Hvor tanking eller mekking på trialsykkel foretas, må kjørere/deltakere skaffe og bruke en miljømatte for å beskytte bakken.
Banereglementet tillater maksimalstøy per enhet på 94dBA.
Alle deltagere under 16 år må møte med ansvarshavende ledsager til innsjekk/påmelding. Ledsager må være medlem av en NMF –klubb, og 
kunne dokumentere dette. Ikke tilbakelevert vest må erstattes med kr 200,-
Transportens lengde varierer noe med klasse, men kan bli inntil ca. 2,5 km per runde.
Det arrangeres samtidig oppvisning for barn t.o.m. det året de fyller 12 år.
Hvert barn som deltar i oppvisningen bidrar til å dekke arrangørens kostnader med kr 100,-
I stedet for å delta i oppvisningen, kan 11- og 12-åringene velge å kjøre ordinære spor i konkurranseseksjonene. Disse utøverne rangeres for 
dette enkeltstående løpet, og da i en egen Rekrutt-gruppe på tilsvarende måte som Trim-klassen.

Premiering Alle får premie
Protest Protester må være innlevert senest 30 min. etter at resultatlisten er offentliggjort, vedlagt

protestgebyr på kr. 750.- 
Appellgebyr 2.000,-
Vegbeskrivelse Følg vei 47 nordover fra Haugesund til en kommer til skilt Miljøpark,ta til venstre her, kjør til 

første vei som går til høyre, kjør inn på denne til endes.

Dette løpet arrangeres i full overensstemmelse med FIMs internasjonale løpsreglement (SC), NMFs 
nasjonale løpsreglement (NLR), Spesialreglementet for Trial, NMFs miljøreglement, samt disse 
tilleggsregler som er godkjent av NMF.
 



TILLEGGSREGLER TRIAL
 Veiledningstekst

Alle konkurranser, oppvisningen/showet arrangeres i full overensstemmelse med FIMs Sporting Code (SC), NMFs 
nasjonale løpsreglement (NLR), grenens spesialreglement (SR), samt disse tilleggsregler som er godkjent av NMF. 

NMF vurderer i hvert enkelt tilfelle om NMFs representant skal være tilstede eller ikke.
Ved NM, og NC skal det være en tremannsjury. Ved regionsløp og mindre åpne løp holder det med enmannsjury. 
Vi minner om at man ikke kan sette stikkprøvekontroll i TR. En arrangør er ansvarlig for å kontrollere eller ha 
kontroll på alle kjøretøy og dette kan ikke gjøres ved stikkprøvekontroll. 
Vi minner om at arrangøren skal avsette en person til jurysekretær som ikke skal ha andre oppgaver under løpets 
gang. 
På alle statusløp som NM, NC og Nordisk så skal klubbens logo være med. Send med klubbens logo som 
en liten JPG fil sammen med tilleggsreglene første gang dere sender de inn til NMF.

Medisinsk reglement beskriver minimumskravet til sanitet. Før på hvilke krav som kreves i forhold til status og nivå 
på arrangementet.
P = 2  A = 2 U = 2

Godkjenningsprosedyre
Alle konkurranser, oppvisninger, show og demonstrasjoner med trialsykkel må ha tilleggsregler godkjent 
av NMF. Tilleggsreglene skal være NMF* i hende senest 60 dager (løp) 30 dager (oppvisninger og lignende) 
før arrangementsdato. Først når tilleggsreglene er godkjent utsteder NMF arrangementsnummer. 
Arrangementsnummer fra NMF er nødvendig for at arrangementet skal kunne godkjennes av 
politimyndighet. 

Arrangør fyller ut tilleggsreglenes samt eventuelt tidsskjema og sender disse innen tidsfristen til NMF på 
nmf@motorsportforbundet.no 

Juryleder og Grenansvarlig kontrollerer, korrigerer eller supplerer opplysningene og videresender tilleggsreglene til 
NMFs administrasjon for kontroll, godkjenning og tildeling av arrangementsnummer.

Godkjente tilleggsregler sendes deretter fra administrasjonen til
• Arrangør (klubbens e-post og eventuelt andre oppgitte e-post til stevneleder, stevnesekretær og andre 

som klubben har oppgitt eller som har sendt inn TR til NMF).
• Juryleder og jurymedlem
• Grenansvarlig
• NMFs informasjonskonsulent for publisering på NMFs nettsider

Fylles ut av grenansvarlig

Fyll inn juryleder og/eller grenansvarligs navn

Tilleggsreglene mottatt        dato      

Tileggsreglene er Kontrollert Korrigert Supplert 

Tilleggsreglene videresendt NMF            dato      

Fylles ut av NMF saksbehandler

Fyll inn  saksbehandlers navn

Tilleggsreglene mottatt         dato      

Tileggsreglene er godkjent       dato       Arrangementsnummer      

Tilleggsreglene videresendt       dato      

Kommer 
NMF stempel 
og sig

Kommer 
NMF stempel 
og sig

mailto:nmf@motorsportforbundet.no
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Bruk av word skjema 
NMF har bygget opp skjema i word skjema. Skjema er låst, men dersom dere ønsker å låse opp dette så kan dere gjøre det for å 
legge inn ekstra linjer eller tilpasse. 
Feltene i skjema tilpasser seg automatisk i forhold til størrelsen når dere skriver inn i feltet. Dere kan bruke linjeskift for å få ny 
linje eller skrive inn så flytter feltet seg annerledes. Prøv ut og gjør dette slik dere ønsker og gjør skjema så ryddig og pent som 
mulig.  Får dere problemer kan dere også beskrive hva dere eventuelt ikke får til og sende dette til NMF. 

Låse opp skjema.
Gå inn på vis, velg verktøylinjer og deretter skjemaer. Når dere får opp skjemalinjen så er det en hengelås helt til høyre. Denne 
bruker dere til å låse opp og låse igjen skjema. I Word 2007 finner dere dette på ”se gjennom”.
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