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1  GENERELT 

1.1  BAKGRUNN 

Denne håndboka er utarbeidet med utgangspunkt i NMFs Spesialreglement (SR) for trial, avsnittene 
for Norgescup, NM og NM lag, samt Nasjonalt Løpsreglement (NLR). Dette er tilpasset til slik som KM 
har vært gjennomført de senere år, ut fra referater/notater fra de siste års koordineringsmøter, og 
referater fra Rogaland Idrettskrets. 
 
 
 

1.2  FORMÅL 

Formålet med håndboka er å definere supplerende retningslinjer for lokale trial-løp i Rogaland 
(Rogalandsrunder), beskrevet som Kretsmesterskap, enkeltstående løp og egen Rogalandscup. 

Håndboka skal også beskrive retningslinjer for oppvisning for barn opp til og med det året de fyller  
12 år, når dette foregår samtidig med-, og på samme sted som et lokalt trial-løp. 
 
 
 

1.3  VIRKEOMRÅDE 

Denne håndboka gjelder som et lokalt supplement til Nasjonalt Løpsreglement (NLR) og NMFs 
Spesialreglement for trial (SR), og er bindende for alle klubbene for hele sesongen det året den er 
vedtatt for.  

Håndboka kommer til anvendelse for alle lokale trial-løp (Rogalandsrunder), både de som skal inngå i 
Rogalandscupen, KM individuelt og KM lag, og for enkeltstående løp. Oppvisning for barn skal også 
arrangeres i samsvar med håndboka når dette foregår samtidig med-, og på samme sted som et lokalt 
trial-løp. 
 
 
 

1.4  ENDRING AV HÅNDBOKA 

Håndboka skal revideres årlig etter behov og ved endringer i overordnet regelverk. Endringer i denne 
håndboka kan normalt bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært koordineringsmøte for 
trialklubbene i Rogaland. 
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1.5  KOORDINERINGSMØTE 

Klubben som arrangerte siste løpet i sesongen er ansvarlig for å kalle inn til- og arrangere et årlig 
ordinært koordineringsmøte så snart reglementsendringer og terminliste for nasjonale og 
internasjonale løp er endelig vedtatt, fortrinnsvis i februar måned påfølgende år. Samme klubb skal 
også i forkant av slikt møte sørge for at det blir utarbeidet forslag til endringer av håndboka om 
nødvendig. Flere koordineringsmøter kan avtales ved behov. 

Klubbene i Rogaland deltar på koordineringsmøtet med 2 – 3 medlemmer hver. Deltakerne må enten 
sitte i styret i sine respektive klubber eller ha godkjennelse fra sittende styre om å representere 
klubben på møtet.  

Følgende er faste saker på dette koordineringsmøtet: 

• Evaluering av sesongen som har vært 

• Planlegging av neste sesong 

• Vedta terminliste for lokale løp neste sesong 

• Fastsette start- og deltakeravgift for neste sesong 

• Miljø 

• Eventuelle justeringer i arrangørhåndboka 
 

Forslag til terminliste for de lokale løpene skal normalt utarbeides i begynnelsen av desember måned. 
Det skal gå tydelig fram av terminlista hvilke løp som er Rogalandsrunder, og dermed inngår i 
Rogalandscupen og Kretsmesterskapet for Rogaland. 

 
 

1.6  MILJØ 

Det skal utpekes en miljøansvarlig for alle trial-løp. Med utgangspunkt i NMFs miljøreglement og 
sjekkliste, skal den miljøansvarlige søke å ivareta alle sider ved miljøaspektet som kan knyttes til 
løpet. 

Det skal særlig fokuseres på følgende punkter: 

• Alle skal bruke miljømatte under trialsykkel i depot. 

• For noen trialområder kan banereglementet sette begrensning på tillatt maksimalstøy fra 
trialsykler.  

• Vask av trialsykkel kan bare skje på godkjent, anvist vaskeplass. 

• Miljøstasjon skal være oppsatt ved klubbhus/depot. 

• All søppel sorteres og kastes på anvist sted. 
 

Det oppfordres til å fokusere spesielt på miljøaspektene også i tilleggsreglene for det enkelte løp. 
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2  TRIAL-LØPENE I ROGALAND 

De lokale trial-løpene som arrangeres i Rogaland skal oppfattes som enkeltstående løp, som ett av 
flere løp i en Rogalandscupen eller som ett av flere løp som til sammen utgjør kretsmesterskapet for 
Rogaland (KM). 

Dessuten kan det arrangeres oppvisninger, -også samme dag og sted som det arrangeres trial-løp. 

Hvor ikke annet er beskrevet, skal løpene ellers arrangeres i samsvar med bestemmelsene i Nasjonalt 
Løpsreglement (NLR) og Spesialreglement (SR) for trial. 

 

I det følgende beskrives først avtalte bestemmelser for planlegging og gjennomføring av selve trial-
løpene og oppvisningene. 

Deretter beskrives resultatberegning og premiering. 

 

2.1  INDIVIDUELLE KONKURRANSER 

Arrangøren avgjør selv om trial-løpet skal planlegges og gjennomføres som et åpent eller begrenset 
statusløp. Det er da viktig å merke seg at typen løp kan ha betydning for det medisinske 
beredskapsnivået som kreves under løpet. Se NMFs Medisinsk Reglement, pkt. 6.4.1. 

Løpene arrangeres normalt på en lørdag, men kan når arrangøren har Norgescupløp samme helg 
legges til søndag. 

 

2.1.1  DELTAKERE OG KLASSEINNDELING 

Arrangøren skal normalt legge til rette for at det kan konkurreres i følgende klasser:  

Senior - for alle utøvere fra og med året en fyller 13 år. Ingen aldersbegrensning oppover 
Junior - for alle utøvere fra og med året en fyller 13 år til og med året en fyller 16 år 
Kvinner - for kvinnelige utøvere fra og med året en fyller 13 år. Ingen aldersbegrensning oppover 
 
C15   - for alle utøvere fra og med året en fyller 11 år til og med året en fyller 15 år 
D14   - for alle utøvere fra og med året en fyller 11 år til og med året en fyller 14 år 
R13 - for alle utøvere fra og med året en fyller 11 år til og med året en fyller 13 år 
 
Trim - for alle utøvere fra og med året en fyller 13 år. Ingen aldersbegrensning oppover 

Utøverne i klassen Trim velger spor/vanskelighetsgrad de vil kjøre ved påmelding. 

Er løpet et åpent løp, kan alle førere med NMF-lisens og gyldig medlemskap i NMF-tilsluttet klubb 
delta. Er løpet et begrenset løp, kan bare førere med NMF-lisens for en klubb i Rogaland delta. 
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Det er ikke lov å kjøre en annen aldersbestemt klasse i disse løpene enn det som den enkelte utøver 
kjører i Norgescupen eller eventuelt andre åpne løp.  

Det er heller ikke lov til å klasse seg ned i løpet av sesongen i noen av klassene. 

Det er viktig å merke seg at alle klasser er åpne for jenter, og at nedre aldersgrense for flere av 
klassene nå er 11 år. 

 

2.1.2  SEKSJONER 

Det skal lages to seksjonssett.  

Vanskelighetsgraden skal være slik: 

Klasse Senior:  A -nivå 
 Junior:  B -nivå 
 Kvinner: C/D -nivå 

Seksjonene skal legges ut fra nivået for klassene i henhold til gjeldende seksjonsleggerhåndbok fra 
NMF. 

Seksjonene bør være udelte, men doble seksjoner kan aksepteres dersom særlige forhold tilsier det. 

Hver utøver skal normalt kjøre minst 20 seksjoner totalt under en konkurranse.  

Klassene fordeles mest mulig jevnt mellom seksjonssettene, og det må framgå av løpets tilleggsregler 
hvordan dette er tenkt utført. (Ofte vil dette bety et seksjonssett for klassene Senior og Junior , og et 
annet seksjonssett for de øvrige klassene.) 

Utøvere i klasse Trim følger det klassenivået de er påmeldt i.  

Det skal være tilnærmet like mange lette, middels og vanskelige seksjoner for hver klasse. De første 
seksjonene bør være lette, og det tilstrebes en stigende vanskelighetsgrad mot de siste.  

Piling skal benyttes for å skille mellom klassene. Vanskeligste spor i et seksjonssett skal ha røde piler, 
og nest vanskeligste skal ha blå piler. Dersom tre klasser kjører samme seksjonssett, skal letteste 
spor skal ha grønne piler.  

 

2.1.3  PÅMELDING 

Inntil NMFs nettbaserte system for påmelding til løp er klart til bruk, skal påmelding skje ved at en 
fyller ut og sender NMFs påmeldingsskjema til arrangøren senest 15 dager før løpet skal finne sted. 
Påmelding etter denne fristen vil medføre dobbel startavgift. Arrangørene oppfordres til å håndheve 
dette strengt. 

Det er ikke nødvendig å melde seg på i de enkelte aldersbestemte cupklassene. Alle som melder seg 
på i klasse C, D eller R er i tillegg automatisk med i den tilsvarende aldersbestemte cup dersom de 
har riktig alder. Det vil si at det ikke skal skrives for eksempel C15, men C i feltet for klasse på 
påmeldingsskjemaet.  

Utøverne i Trim-klassen velger spor/vanskelighetsgrad de vil kjøre ved påmelding. 
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2.1.4  INNSJEKK 

Alle utøvere må, (sammen med ansvarlig ledsager for de som er under 16 år), sjekke inn i 
arrangørens sekretariat i god tid før førermøtet. Ved innsjekk må følgende legges fram: 

• Utøver:   Lisens og dokumentasjon av klubbmedlemskap 
• Ansvarlig ledsager: Dokumentasjon av klubbmedlemskap og nødvendig kompetanse 

Ved innsjekk får utøverne utlevert nummervest og klippekort. 

Åpningstid i sekretariatet og tidsfrister skal framgå av løpets tilleggsregler. 

Startavgift for utøvere t.o.m. fylte 19 år, og med barne-, ungdoms-, eller internasjonal lisens: kr 270,- 

Startavgift for utøvere over 19 år, og med nasjonal- eller internasjonal lisens: kr 320.- 

 

2.1.5  TEKNISK KONTROLL 

Etter innsjekk skal alle utøvere stille til teknisk kontroll med trialsykkel og fullt kjøreutstyr. 

Ved teknisk kontroll må utøvere fra og med 13 år og oppover framlegge godkjent 
konkurransekjøretøybevis. 

Åpningstid i teknisk kontroll og tidsfrister skal framgå av løpets tilleggsregler. 

 

2.1.6  FØRERMØTE 

Det skal være førermøte med møteplikt for alle førerne sammen med sin ansvarlige ledsager kl 10:45. 

 

2.1.7  START 

Det er fellesstart kl 11:00 for alle klasser. 

Førerne kan starte i den seksjonen de selv ønsker i første runde, men skal deretter kjøre seksjonene i 
stigende rekkefølge. I påfølgende runder skal det startes i seksjon nummer én. Etter at siste seksjon 
er kjørt, skal den vanlige traseen kjøres i riktig retning tilbake til sekretariatet/depotet.  

Unntaksvis kan arrangøren tillate fri start med påfølgende stigende seksjonsrekkefølge i alle rundene 
dersom særlige forhold tilsier det (for eksempel ved unormalt vått underlag, stor fare for kø, smale 
transporttraséer etc.). 

Dersom fri start i alle runder tillates, skal dette gå fram av løpets tilleggsregler og/eller informeres om 
på førermøtet. 
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2.1.8  TIDSBEGRENSNING I SEKSJONENE 

Arrangøren oppfordres til å sette tidsbegrensning for førerne i seksjonene. Dersom slik 
tidsbegrensning på 1,5 minutt for hver fører i hver seksjon skal settes, må det framgå tydelig av løpets 
tilleggsregler. Førere som ikke fullfører en seksjon innen eventuell tidsbegrensning idømmes 
femprikksfeil.  

 

2.1.9  ANTALL RUNDER 

Alle klasser skal normalt kjøre sitt seksjonssett med tilhørende transporttrasé tre runder i løpet av 
konkurransen.  

Unntak fra dette kan gjøres dersom det er særlige grunner for det. Som eksempel på særlige grunner 
kan her nevnes begrenset tilgang til terreng/område som da naturlig begrenser antall seksjoner. Det 
kan i disse tilfellene aksepteres 4 runder. 

I alle tilfeller skal antall seksjoner og runder framgå av løpets tilleggsregler. 

 

2.1.10  KJØRETID 

Maksimal kjøretid for et løp skal normalt være 4,5 timer + 20 minutter respitt. Juryen kan beslutte å 
utvide kjøretiden med inntil én time dersom spesielle omstendigheter tilsier at det er nødvendig. Dette 
må i så fall bekjentgjøres for førerne før start, og senest under førermøtet. 

Det gis en tilleggsprikk for hvert minutt som benyttes av respittiden. Går en ut over denne tiden, blir 
løpet å betrakte som brutt for den aktuelle utøveren. 

Sluttidskontroll skal foretas umiddelbart etter passering av siste seksjon. Kontrollposten skal være 
tydelig merket og godt synlig. Dersom siste seksjon ligger i umiddelbar nærhet av sekretariatet, kan 
det bestemmes at sluttidskontroll foregår ved innlevering av klippekortet.  

   

2.1.11  RESULTATBEREGNING INDIVIDUELLE KONKURRANSER 

Førere som fullfører en individuell konkurranse blir automatisk med i resultatberegningene ut fra 
kriteriene og i samsvar med beskrivelsene nedenfor. 

 

2.1.11.1  ENKELTSTÅENDE LØP 

For hvert løp rangeres førerne i hver enkelt klasse innbyrdes, uavhengig av om de konkurrerer om 
sammenlagtpremier eller ikke.  
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Er løpet et åpent løp, kan alle førere med NMF-lisens og gyldig medlemskap i NMF-tilsluttet klubb 
delta. Er løpet et begrenset løp, kan bare førere med NMF-lisens for en klubb i Rogaland delta. 

Vinneren for en klasse er den føreren som har færrest antall prikker totalt for løpet. 

 

Dersom flere førere i en klasse har samme antall prikker, skilles de slik at den som har flest antall av 
nuller vinner. Deretter ser en på antall enere, toere og treere. Dersom førerne etter dette fortsatt ikke 
kan skilles, legges benyttet kjøretid regnet fra start og til innlevering siste klippekort (i 
sluttidskontrollen) til grunn for resultatberegningen.  

Utøverne i Trim-klassen rangeres slik at den som kjører høyeste vanskelighetsgrad/spor får høyest 
plassering uavhengig av antall prikker. Når flere utøvere har kjørt samme vanskelighetsgrad/spor, vil 
prikkene avgjøre rangeringen dem i mellom.  

Det stilles ikke minstekrav til antall deltakere i de ulike klassene. 

Hvor ikke annet er beskrevet, skal løpene ellers arrangeres i samsvar med bestemmelsene i NLR og 
SR, samt bestemmelsene i SR om Norgescup. 

 

2.1.11.2  ROGALANDSCUPEN 

Rogalandscupen er en sammenlagtkonkurranse hvor det beregnes sammenlagte resultater for 
klassene C15, D14 og R13. 

Bare førere med NMF-lisens for en klubb i Rogaland kan delta i cupen og på den måten være tellende 
utøvere i denne sammenhengen.  

Før poengberegning, strykes førere som ikke deltar i cupen fra resultatlista. Førere som lå bak en slik 
strykning rykker oppover på lista for å ”tette” eventuelle hull. 

For hvert enkelt løp gis det så poeng etter følgende skala:  

Plass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Poeng 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Skal løpet være tellende i sammendraget for en klasse, må minst 5 eller flere tellende utøvere ha 
startet i konkurransen. For kvinneklassene kreves det at minst 3 eller flere tellende utøvere har startet. 

Når alle løpene i cupen er kjørt, regnes poengene for hver fører sammen. Antall løp som regnes med i 
Rogalandscupen kan variere fra år til år. Ved fem eller flere planlagte og terminfestede løp, skal 
dårligste resultat for den enkelte utøver strykes før sammenlagtresultatet beregnes. Cupvinneren for 
en klasse er den føreren som har fått høyest poengsum.  

Dersom flere førere har samme poengsum, skilles de slik at den som har flest antall av høyeste 
plassering vinner, deretter nest høyeste o.s.v. Dersom førerne etter dette fortsatt ikke kan skilles, 
legges resultatene fra siste runde til grunn for resultatberegningen.  

Hvor ikke annet er beskrevet, skal løpene ellers arrangeres i samsvar med bestemmelsene i NLR og 
SR, samt bestemmelsene i SR om Norgescup. 
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2.1.11.3  KRETSMESTERSKAPET FOR ROGALAND 

Kretsmesterskapet for Rogaland (KM) er en sammenlagtkonkurranse hvor det beregnes sammenlagte 
resultater for følgende klasser: 

 KM    - førere fra og med det året de fyller 13 år,  
     og fra Rogalandsrundenes klasse Senior 
  

 KM junior - førere fra og med det året de fyller 13 år,  
     og fra Rogalandsrundenes klasse Junior 
  

 KM kvinner - kvinnelige førere fra og med det året de fyller 13 år,  
     og fra Rogalandsrundenes klasse Kvinner 

Bare førere med NMF-lisens for en klubb i Rogaland kan delta i Kretsmesterskapet for Rogaland (KM) 
og på den måten være tellende utøvere i denne sammenhengen.  

Før poengberegning, strykes førere som ikke deltar i KM fra resultatlista. Førere som lå bak en slik 
strykning rykker oppover på lista for å ”tette” eventuelle hull. 
 

For hvert enkelt løp (Rogalandsrunde) gis det så poeng etter følgende skala:  

Plass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Poeng 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Skal løpet være tellende i sammendraget, må minst 5 eller flere tellende utøvere ha startet i 
konkurransen. For kvinneklassene kreves det at minst 3 eller flere tellende utøvere har startet. 

Når alle løpene i KM er kjørt, regnes poengene for hver fører sammen. Antall løp som regnes med i 
KM kan variere fra år til år. Ved fem eller flere planlagte og terminfestede løp, skal dårligste resultat for 
den enkelte utøver strykes før sammenlagtresultatet beregnes. Kretsmesteren i en klasse er den 
føreren som har fått høyest poengsum.  

Dersom flere førere har samme poengsum, skilles de slik at den som har flest antall av høyeste 
plassering vinner, deretter nest høyeste o.s.v. Dersom førerne etter dette fortsatt ikke kan skilles, 
legges resultatene fra siste runde til grunn for resultatberegningen.  

Hvor ikke annet er beskrevet, skal løpene ellers arrangeres i samsvar med bestemmelsene i NLR og 
SR, samt bestemmelsene i SR om NM. 
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2.1.12  PREMIERING INDIVIDUELLE KONKURRANSER 

 

2.1.12.1  ENKELTSTÅENDE LØP 

Alle utøvere får premie i hvert enkelt løp. 

Ingen premier skal merkes eller omtales med KM, men heller ”Rogalandsrunde”, trial, klasse, 
arrangørklubb og dato. 

Utøverne i Trim-klassen premieres slik at den som kjører høyeste vanskelighetsgrad/spor får høyest 
rangering uavhengig av antall prikker. Når flere utøvere har kjørt samme vanskelighetsgrad/spor, vil 
prikkene avgjøre rangeringen dem i mellom.  

Utdeling skal skje umiddelbart etter at resultatlista er ferdig. 

Ved premieutdeling deles det ut premier først til de 3 beste i en klasse. Videre kalles de resterende i 
klassen fram i vilkårlig rekkefølge.   

Det skal ikke opplyses om plassering for andre enn de 3 første som kalles fram. Dette da utøverne 
som ligger langt bak ikke alltid liker at dette blir opplyst i plenum.  

Det skal deles ut like premier til alle 11 og 12-åringene uavhengig av plassering. Dette skal komme i 
tillegg til eventuelle 1., 2. eller 3. –premier disse utøverne måtte ha fått. 

 

2.1.12.2  ROGALANDSCUPEN 

Rogalandscupen premieres kun sammenlagt, og da bare de tre beste i hver klasse. 

Ingen premier skal merkes eller omtales med KM, men heller ”Rogalandscup”, trial, klasse og årstall. 

Premieutdelingen skal skje umiddelbart etter premieutdeling for siste løp som inngår i cupen, og så 
snart den sammenlagte resultatlista foreligger.  

Juryleder ved siste løp er ansvarlig for kontroll av sammenlagtlistene. 

Det skal deles ut like premier til alle 11og 12-åringene uavhengig av plassering. Dette skal komme i 
tillegg til eventuelle 1., 2. eller 3. –premier disse utøverne måtte ha fått. 

 

2.1.12.3  KRETSMESTERSKAPET FOR ROGALAND 

Kretsmesterskapet for Rogaland premieres kun sammenlagt, og da bare de tre beste i hver klasse. 

Premiene merkes ”KM Rogaland”, trial, klasse og årstall. 

Premien skal være plaketter eller medaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse til de tre beste i hver 
klasse.  
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Premieutdelingen skal skje umiddelbart etter premieutdeling for siste løp som inngår i KM, og så snart 
den sammenlagte resultatlista foreligger.  

Juryleder ved siste løp er ansvarlig for kontroll av sammenlagtlistene.  

 

 

 

2.2  LAGKONKURRANSER – KM LAG 

Konkurransen gjennomføres som et løp over én dag, normalt på en lørdag.  

Hvor ikke annet er beskrevet, skal løpene ellers arrangeres i samsvar med bestemmelsene i NLR og 
SR, samt bestemmelsene i SR om NM lag. 

 

2.2.1  DELTAKERE OG KLASSEINNDELING 

KM lag arrangeres i tre klasser:  

KM lag     - åpent for alle utøvere fra og med det året de fyller 13 år 
 
KM lag kvinner - åpent for alle kvinnelige utøvere fra og med det året de fyller 13 år 
 
KM lag junior - åpent for alle utøvere fra og med det året de fyller 13 år t.o.m. det året de fyller 16 år 

 

Det skal være en egen veteranklasse uten offisiell KM-status, hvor kravet til førerne er at de må fylle 
30 år eller mer i løpet av konkurranseåret. Denne klassen følger samme seksjoner og spor som KM 
lag kvinner.  

Alle førere på et lag må ha lisens for samme klubb, og klubben må høre hjemme i Rogaland.  

Hver klubb kan melde på inntil to tellende (offisielle) lag i hver klasse. Hvert lag i KM lag, KM lag junior 
og Veteran består av maksimalt fire førere og en lagleder. I kvinneklassen kan det være maksimalt tre 
førere og en lagleder.  

Førere kan delta på lag uavhengig av hvilken klasse de kjører i individuelt, forutsatt at de oppfyller 
alders- og kjønnsbestemmelsene.   

Kvinner har også anledning til å kjøre sammen med guttene i klasse KM lag, klasse KM lag junior og 
Veteran, forutsatt at de oppfyller aldersbestemmelsene.  

Ulike uoffisielle lag kan delta i arrangementet utenfor offisiell konkurranse. Disse lagene kan f. eks. 
bestå av førere fra flere klubber, bestå av en eller flere førere som ikke oppfyller kravene til alder for 
klassen (enten oppover eller nedover), eller at en klubb ønsker å stille med flere enn de to lagene som 
teller i konkurransen. Disse lagene skal merkes spesielt, og de må vike plass i køen for øvrige lag. Har 
første fører i laget påbegynt en seksjon, skal likevel de andre på laget få beholde sine plasser i køen.  
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2.2.2  LAGLEDER 

Alle lag skal ha egen lagleder som ikke selv deltar som utøver i konkurransen. 

Lagleder og ansvarshavende ledsager(e) (for hver fører under 16 år) må være over 18 år og medlem i 
NMF-tilsluttet klubb. På minst en av følgende tre måter må hun/han kunne dokumentere å være 
innforstått med de reglene og bestemmelsene som gjelder for trial-løpet KM lag: 

1.  Gyldig utøver- eller funksjonærlisens 
2.  Annet kompetansebevis på gjennomgått teori tilsvarende lisenskurs 
3.  Signere assistenterklæring og dermed erklære at hun/han kjenner til gjeldende  
     regler og bestemmelser, og forplikter seg til å følge disse 

Lagleder skal sørge for samlet innsjekk, betaling, henting av nummervester etc. slik at sekretariatets 
arbeid kan foregå mest mulig rasjonelt. 

Laglederen skal videre ta hånd om klippekortene, og han er ansvarlig for at laget holder sammen 
under hele løpet.   
 

 

2.2.3  SEKSJONER 

Løpet skal ha minimum 20 seksjoner, fordelt på inntil tre runder. Ved bruk av flere seksjonssett bør det 
brukes en klassefordeling som gir minst mulig kø.  

Vanskelighetsgraden skal være som angitt for klassene nedenfor, og det bør være en mest mulig jevn 
fordeling: 

Klasse KM lag:     seksjonsnivå A/B/C  
Klasse KM lag junior: seksjonsnivå B/C/D  
Klasse KM lag kvinner: seksjonsnivå KB/KC/KD  

Seksjonene skal legges i henhold til gjeldende seksjonsleggerhåndbok fra NMF. 

Seksjonene skal være udelte. 

Klassene fordeles mest mulig jevnt mellom seksjonssettene, og det må framgå av løpets tilleggsregler 
hvordan dette er tenkt utført. 

Det skal være tilnærmet like mange lette, middels og vanskelige seksjoner for hver klasse. De første 
seksjonene bør være lette, og det tilstrebes en stigende vanskelighetsgrad mot de siste.  

Piler i seksjonene skal merkes med følgende farger:  

Klasse KM lag:     røde piler  
Klasse KM lag junior:   blå piler  
Klasse KM lag kvinner: grønne piler   
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2.2.4  PÅMELDING 

Inntil NMFs nettbaserte system for påmelding til løp er klart til bruk, skal påmelding skje ved at en 
fyller ut et standard påmeldingsskjema per utøver i henhold til NMFs reglement.  

Lagleder og ansvarlig(e) ledsager(e) som skal kjøre transporten med trialsykkel, må fylle ut og sende 
med assistenterklæring på NMFs skjema. 

For laget skal det legges ved en egen oversikt /liste med opplysninger om:  

• klasse  

• navn på førere  

• navn på klubb (og navn på lag dersom flere lag fra samme klubb) 

• navn på lagleder 

• navn på eventuelle reserver   

Påmeldingen(e) sendes samlet fra klubb til arrangør.  

 

2.2.5  INNSJEKK 

Alle utøvere skal lagvis sammen med lagleder og ansvarlig(e) ledsager(e) sjekke inn i arrangørens 
sekretariat i god tid. Ved innsjekk må følgende legges fram: 

• Utøvere:   Lisens og dokumentasjon av klubbmedlemskap 
• Lagleder:  Dokumentasjon av klubbmedlemskap og nødvendig kompetanse 
• Ansvarlige ledsagere: Dokumentasjon av klubbmedlemskap og nødvendig kompetanse 

Ved innsjekk får utøverne utlevert nummervest og klippekort . Lagleder får også utlevert vest. 

Det skal betales en startavgift på kr 1.200,- per lag.  

Åpningstid i sekretariatet og tidsfrister skal framgå av løpets tilleggsregler. 

 

2.2.6  TEKNISK KONTROLL 

Etter innsjekk skal alle utøvere lagvis stille til teknisk kontroll med trialsykkel og fullt kjøreutstyr. 

Ved teknisk kontroll må utøvere fra og med 13 år og oppover framlegge godkjent 
konkurransekjøretøybevis. 

Åpningstid i teknisk kontroll og tidsfrister skal framgå av løpets tilleggsregler. 

 

2.2.7  LAGLEDERMØTE 

Det avholdes lagledermøte 30 minutter før start, og lagleder har møteplikt på dette. 
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2.2.8  START 

Siste års vinner i klassen starter sist, de som ble nummer to starter nest sist osv. Nye lag starter først 
etter loddtrekning.  

Lagene kan starte i den seksjonen de selv ønsker i første runde, men skal deretter kjøre seksjonene i 
stigende rekkefølge. Etter at siste seksjon er kjørt skal den vanlige traseen kjøres i riktig retning 
tilbake til sekretariatet /depotet.   

Start gjennomføres med tidsintervall på to minutter mellom hvert startende lag i samme seksjonssett.  

 

2.2.9  TIDSBEGRENSNING I SEKSJONENE 

Arrangørklubben oppfordres til å sette tidsbegrensning for førerne i seksjonene. Dersom slik 
tidsbegrensning på 1,5 minutt for hver fører i hver seksjon skal settes, må det framgå tydelig av løpets 
tilleggsregler. Førere som ikke fullfører en seksjon innen eventuell tidsbegrensning idømmes 
femprikksfeil.  

 

2.2.10  ANTALL RUNDER 

Alle klasser skal normalt kjøre sitt seksjonssett med tilhørende transporttrasé tre runder i løpet av 
konkurransen. 

Unntak fra dette kan gjøres dersom det er særlige grunner for det. Som eksempel på særlige grunner 
kan her nevnes begrenset tilgang til terreng/område som da naturlig begrenser antall seksjoner. Det 
kan i disse tilfellene aksepteres 4 runder. 

I alle tilfeller skal antall seksjoner og runder framgå av løpets tilleggsregler. 

 

2.2.11  KJØRETID 

Maksimal kjøretid for et løp skal normalt være 5 timer + 20 minutter respitt. Juryen kan beslutte å 
utvide kjøretiden med inntil én time dersom spesielle omstendigheter tilsier at det er nødvendig. Dette 
må i så fall bekjentgjøres for førerne før start, og senest under lagledermøtet. 

Sluttidskontroll skal foretas umiddelbart etter passering av siste seksjon. Kontrollposten skal være 
tydelig merket og godt synlig. Dersom siste seksjon ligger i umiddelbar nærhet av sekretariatet, kan 
det bestemmes at sluttidskontroll foregår ved innlevering av klippekortene.  

Det gis en tilleggsprikk for hvert minutt som benyttes av respittiden. Går en ut over denne tiden, blir 
løpet å betrakte som brutt for det aktuelle laget.Eventuell overskridelse av maksimal kjøretid 
bestemmes ut fra det tidspunktet hvor siste mann på laget registreres i sluttidskontrollen.  
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2.2.12  RESULTATBEREGNING LAGKONKURRANSER 

Lagene rangeres klassevis. 

 

2.2.12.1  OFFISIELLE KLASSER 

Resultatene for klassene KM lag og KM lag junior regnes ut på bakgrunn av de tre beste resultatene 
på hvert lag i hver seksjon i hver runde. For klassen KM lag kvinner regnes resultatene ut på bakgrunn 
av de to beste resultatene på hvert lag i hver seksjon i hver runde.  

Vinnerlaget i en klasse er det laget som har færrest antall tellende prikker i løpet. 

Dersom flere lag i en klasse har samme antall tellende prikker, skilles de slik at det laget som har flest 
antall av tellende nuller vinner (har alle på et fulltallig lag null i samme seksjon, skal en av disse 
nullene strykes). Deretter ser en på antall enere, toere og treere. Dersom lagene etter dette fortsatt 
ikke kan skilles, legges benyttet kjøretid regnet fra start og til innlevering siste klippekort (i 
sluttidskontrollen) til grunn for resultatberegningen.  

Det må delta minst tre lag i en offisiell klasse, og minst to lag i den offisielle kvinneklassen for at denne 
skal få KM -status. 

 

2.2.12.2  UOFFISIELLE KLASSER 

Resultatene for de uoffisielle klassene regnes ut på bakgrunn av de tre beste resultatene på hvert lag i 
hver seksjon i hver runde. 

Lagene i klasse Veteran rangeres for seg. 

Alle andre uoffisielle lag betraktes som en klasse. Rangering gjennomføres da slik at de lagene som 
kjører høyeste vanskelighetsgrad/spor får høyest plassering uavhengig av antall prikker. Når flere lag 
har kjørt samme vanskelighetsgrad/spor, vil prikkene avgjøre rangeringen dem i mellom.  

 

2.2.13  PREMIERING LAGKONKURRANSER 

Premieutdeling skal skje umiddelbart etter at resultatlista er ferdig. 

2.2.13.1  OFFISIELLE KLASSER 

Utøverne og lagleder på de tre beste lagene i hver av de tre offisielle KM-klassene får medalje. 
Lagleder på disse lagene mottar i tillegg, på vegne av klubben, en pokal. Både utøvere og lagleder 
står samlet på seierspallen. 

Utover dette får alle utøverne deltakerpremie. 

Premiene merkes ”KM lag Rogaland”, trial, klasse og årstall. 
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2.2.13.2  UOFFISIELLE KLASSER 

Lagleder på de tre beste lagene i hver av de to uoffisielle klassene Veteran og sammensatte/uoffisielle 
lag mottar, på vegne av klubben, en pokal. Både utøvere og lagleder står samlet på seierspallen. 

Utover dette får alle utøverne deltakerpremie. 

Ingen premier skal merkes eller omtales med KM, men heller ”Lagkonkurranse”, trial, klasse og årstall. 

 

 

 

3  OPPVISNING / SAMLING 

Samtidig med at det arrangeres lokalt trial-løp, kan det legges til rette for trialoppvisning. 

Arrangøren står fritt til å velge hvordan det skal gjennomføres med hensyn til antall og type seksjoner, 
start, kjøretid med mer.  

Det vises for øvrig til NMF’s bestemmelser om barneidrett. De skal gjelde foran denne håndboka, 
dersom det oppstår uoverensstemmelser.  

 

3.1.1  TRENINGSANSVARLIG 

Oppvisningen/samlingen skal ha egen treningsansvarlig. 

 

3.1.2  DELTAKERE 

Barn opp til og med det året de fyller 12 år. 

 

3.1.3  TRENINGSOMRÅDE 

Denne oppvisningen/samlingen skal legges til et eget avgrenset område, og kan ikke gjennomføres i 
seksjoner laget for andre utøvere. 

 

3.1.4  PÅMELDING 

Påmelding skal skje ved at en fyller ut og sender NMFs påmeldingsskjema til arrangøren senest 15 
dager før oppvisningen skal finne sted. En bruker da ordet ”Oppvisning” i skjemafeltet for klasse. 
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3.1.5  INNSJEKK 

Alle utøvere må, sammen med ansvarlig ledsager, sjekke inn i arrangørens sekretariat i god tid før 
førermøtet. Ved innsjekk må følgende legges fram: 

• Utøver:   Lisens og dokumentasjon av klubbmedlemskap 
• Ansvarlig ledsager: Dokumentasjon av klubbmedlemskap og nødvendig kompetanse 

Åpningstid i sekretariatet og tidsfrister skal kunngjøres av arrangøren i god tid før oppvisningen. 

Deltakeravgift for oppvisning barn skal kun dekke de faktiske kostnadene knyttet til oppvisningen, og 
kan maksimalt settes til kr 150,- per deltaker.  

 

3.1.6  TEKNISK KONTROLL 

Etter innsjekk skal alle utøvere stille til teknisk kontroll med trialsykkel og fullt kjøreutstyr. 

Åpningstid i teknisk kontroll og tidsfrister skal kunngjøres av arrangøren i god tid før oppvisningen. 

 

3.1.7  FØRERMØTE 

Det skal være førermøte med møteplikt for alle utøverne sammen med sin ansvarlige ledsager  
kl 10:45. 

 

3.1.8  START 

Oppvisning for barn kan med fordel ha sin fellesstart litt forskjøvet i tid i forhold til starttidspunktet for 
trial-løpet som arrangeres samme dag. Starttidspunktet kunngjøres senest på førermøtet. 

 

3.1.9  RESULTATBEREGNING  

Deltakerne rangeres ikke, og det beregnes følgelig heller ingen resultater. 

 

3.1.10  PREMIERING 

Alle utøverne får lik deltakerpremie. 

Ingen premier skal merkes eller omtales med KM, men heller ”Oppvisning”, trial, arrangørklubb og 
dato. 


