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Förklaringar
SCF Svenska mästerskap Trial inomhus, nedan benämnt SM Trial inomhus
Svenska Cykelförbundet, nedan benämnt SCF
Union Cycliste Internationale, nedan benämnt UCI
UCI CYCLING PART 7 TRIALS REGULATIONS i svensk översättning, nedan benämnt Del 7 Trial
(2018:1)
Force Majeure: Oförutsedda händelser bortom kontroll som orsakar omöjlighet att genomföra
åtaganden.
Konstaterat faktum: Det finns ett ”konstaterat faktum” när en regelöverträdelse sker under
överinseende av en kommissarie. Konstaterandet sker i kommissarie bedömning och bestraffas
i enlighet med definitionerna i Del 7 Trial (2018:1).
Kommissariepanel nedan benämnt Jury

1. SCF Svenska mästerskap Trial inomhus
En tävling med konstgjorda sektioner inom ett begränsat område där cyklistens skicklighet
bedöms och bestraffas. En tidsbegränsning för delar av, eller hela banan finns vanligtvis.
1.1 Allmänt
SCF har fastställt detta regelverk för SCF Svenska mästerskap Trial inomhus.
En tävling inkluderar:
- Administrativ kontroll
- Tävlingen, bestående av kvalificering och final
- Prisutdelning
1.2 Tävlingens organisation, förberedelser och genomförande
1.2.1 Tävlingsledarens ansvar
Tävlingsledaren ansvarar för ett effektivt genomförande av tävlingen och tävlingsledarens
huvudsakliga ansvar är:
- Att försäkra att sektionerna är i bästa skick, att svårighetsgraden samt längden på sektionerna
är lämplig. Arrangören skall tillse att material och personal finns tillgängligt för att utifrån
tävlingsledares beslut direkt ändra utformningen i samband med inspektionen.
- Att alla funktionärer är på plats och redo att utföra sitt uppdrag.
- Att verifiera identiteten på förarna, rätt numrering på cyklarna och att det inte
föreligger hinder för att cyklisten skall kunna delta i tävlingen, t.ex avstängning, eller något
annat skäl som förbjuder deltagande.
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- Att förskjuta starten på tävlingen på grund av akut säkerhetsåtgärd eller annat
skäl av force majeure eller fortsatta förbättringar av sektionerna. Stoppa tävlingen
i förtid eller avbryta delar av eller hela tävlingen.
- Att förhindra en cyklist eller cykel att starta eller besluta om densammes
tillbakadragande från tävlingen om denne anser att en sådan aktion är nödvändig
av säkerhetsskäl.
- Att tillse att alla gällande reglementen efterlevs och respekteras samt utdöma
tävlingsbestraffningar, som meddelas till SCF:s chefskommissarie.
- Att besluta om att en person förvisas från lokalen och området efter att ha vägrat
lyda order från en funktionär i beslutsposition.
- Att meddela SCF:s chefskommissarie alla beslut som skall tas eller är tagna samt alla mottagna
protester adresserade till honom/henne.
1.2.2 Chefs- och Sektionskommissarier
Tävlingen övervakas av chefskommissarie.
Chefskommissarie har rätt att på eget initiativ eller på begäran av arrangören att senarelägga
starten av tävlingen för att förbättra underlaget eller sektionerna, att i förtid stoppa eller avbryta
delar av eller hela tävlingen på grund av akuta säkerhetsrisker eller någon form av force majeure.
Det ska vara minst 2 st kommissarier (sektionskommissarier) på SM Trial inomhus.
Sektionskommissarierna måste ha en av Svenska Cykelförbundet definierad klädsel så att cyklist
och publik tydligt kan identifiera dem.
Sektionskommissarier bör ha genomgått Svenska Cykelförbundets utbildning för sektionskommissarie trial.
För varje sektion bör det finnas någon som ansvarar för att visa bestraffningen på en skylt (0, 1,
2, 3, 4, 5).
1.2.3 SCF:s säkerhetsgrupp
SCF:s säkerhetsgrupp skall bestå av tävlingsledare, chefskommissarie, banansvarig och
kommissarier. Säkerhetsgruppen skall besöka sektionerna tillsammans med cyklist för att
kontrollera säkerheten, och om det är nödvändigt, be arrangören att modifiera. Fler kan delta i
bankontrollen efter att ha bjudits in av tävlingsledare.
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1.2.4 Jury
Tävlingen ska genomföras med en jury bestående av SCF:s chefskommissarie och minst två
sektionskommissarier. Chefskommissarien är juryns ordförande och har beslutsrätt i
protestärenden.
1.2.5 Tilläggsreglerna
Tilläggsreglerna måste godkännas av SCF:s chefskommissarie senast två månader innan
tävlingsdatum. Publicering av tilläggsreglerna sker enligt SCF:s riktlinjer. PM med
kompletterande information delges deltagarna senast på tävlingsdagen.
I tilläggsreglerna ska bl a framgå följande:
De 4 bästa förarna kvalificeras till final i SM Trial inomhus.
Final: En efter en och sektion för sektion, skall cyklisterna köra minst fyra sektioner.
1.2.6 Kvalificerade cyklister
Samtliga cyklister deltar i kvalificeringen. Antal cyklister som kan beredas plats i tävlingen kan
variera år från år. Arrangören har rätt att bestämma maxantalet samt gallra enligt specifikation
som ska framgå av tilläggsreglerna. De 4 bästa förarna går vidare och deltar i final SM Trial
inomhus. Om en kvalificerad cyklist inte kan starta i finalen tas dennes plats av näste tävlande i
placeringen av kvalificeringen. Beslutet att ersätta en tävlande måste tas av chefskommissarie
och tävlingsledaren.
1.2.7 Återbud
En cyklist som är anmäld till tävlingen och inte lämnat godtagbart återbud till arrangören
eller som lämnar tävlingen utan tillåtelse från tävlingsledaren kan dömas till straffavgift
(tävlingsbestraffning) på SEK 500:1.2.8 Protester
Protester och vädjan (överklagan) skall följa Del 7 Trial (2018:1). Med följande tillägg:
Protest skall vara skriftlig och kostar 500 SEK
Ev. protester behandlas efter prisutdelningen
Alla beslut fattade av tävlingsledare för tävlingen såväl som resultaten måste publiceras så snart
som möjligt.
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1.3 Cyklister
1.3.1 Licens
Tävlingen är öppen för cyklist med licens för Trial utfärdad av SCF. Samtliga deltagare (seniorer,
juniorer och damer) tävlar i samma klass på en bana som håller elitnivå. Minimiålder för att få
delta i SM Trial inomhus är från det år cyklisten fyller 16 år.
1.3.2 Antal deltagare
Om deltagarantalet är begränsat måste det maximala antalet startande och metoden för val av
deltagare vara angivet i tilläggsreglerna.
1.3.3 Startordning
I finalen används omvänd startordning. Sämst placerad startar först.
1.3.4 Startnummer
Varje cyklist kan vara tvingad att bära en tävlingsväst med startnummer eller namn,
tillhandahålles av SCF.
1.3.5 Personlig utrustning
Det är obligatoriskt för cyklisten att använda personlig utrustning i enlighet med Del 7 Trial
(2018:1).
Klubbtröja skall bäras.
1.3.6 Tekniskt
Det är obligatoriskt för cyklist att använda utrustning enligt riktlinjer i Del 7 Trial (2018:1)
En cyklist vars cykel anses, eller kan komma att anses, vara en orsak till fara kan uteslutas ur
tävlingen. SM Trial inomhus är öppen för cyklar i enlighet med Del 7 Trial (2018:1).

2. Bana, sektioner, uppvärmningsområde m.m.
2.1 Banan
Banan måste märkas upp inom ett fysiskt avgränsat område och bestå av minst 4 sektioner som
körs 2 varv.
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2.2 Sektioner
Varje sektion måste vara tydligt numrerad. Sektioner konstrueras enligt UCI:s
rekommendationer. Sektionerna skall ha avgränsningar som är tydligt definierade. Sektionerna
bör vara väl förankrade.
2.2.1 Skadad sektion
Om en sektion skadas när en cyklist kör, är det chefskommissarien som beslutar om skadan är av
sådant slag att den tävlande skall få ett nytt försök. Om en skadad sektion ej kan återställas
skall den strykas ur tävlingen och förarna skall ej prickbelastas för den.
Final - Sektionen lämnas under tiden den repareras, och samtliga cyklister fortsätter till
nästkommande sektioner. När sektionen reparerats skall alla cyklister som ej kört den
genomföra sin åkning.
2.2.2 Tidsbegränsning i sektion
Tidsbegränsing enligt Del 7 Trial (2018:1), om ej annat anges i tilläggsregler eller PM.
2.2.3 Träning och besiktning i sektionerna
Träning i sektionerna är ej tillåtet.
Cyklisterna besiktar sektionerna innan kval och final, tillsammans med tävlingsledare och
kommissarier.
2.3 Uppvärmningsområde
Ett träningsområde bör finnas och tillhandahållas av arrangören så att cyklisterna
kan träna och värma upp.

3. Bedömning
3.1 Bedömning och prickbestraffning
Prickbestraffning enligt Del 7 Trial (2018:1) med följande undantag:
• I finalen: Cyklisten är för sen till start: Om en cyklist inte är redo att starta när det är
hens tur döms 5 prickar i den aktuella sektionen och nästa cyklist kallas fram. Inför
nästkommande sektion är startordningen återställd till ursprunglig.
• I finalen: Cyklist kan ”klippa” 5 utan att köra in i sektionen om hen av någon anledning
inte kan köra sektionen (t ex p g a skada eller tekniska problem).
Tilldelad bestraffning av kommissarie som bekräftas av tävlingsledaren skall bedömas vara ett
faktum konstaterat av en ansvarig kommissarie.
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3.2 Tidsbegränsning och kontroll
Alla cyklister som står på väntplatsen måste vara redo att åka till en sektion på angiven tid
(studiomannens kommando i final SM Trial inomhus).
A Om det finns en tidsbegränsning för hela banan eller en grupp sektioner, skall tiden starta när
tävlanden passerar startlinjen och stoppas när stopplinjen passeras.
B Om det finns en tidsbegränsning i en specifik sektion, skall tiden startas när cyklisten passerar
sektionens startlinje och stoppas när slutlinjen passeras.
Beslut om tidsbegränsningar under final tas av tävlingsledaren efter kvalificeringen.
3.2.1 Cykelbyte
I händelse av tekniska incidenter har cyklisten lov att byta till en annan cykel. Ingen extra tid
tilldelas för cykelbyte. Teknisk assistans får endast ske inom depåområde.
3.2.2 Särskiljning
Särskiljning vid lika prickbelastning avgörs enligt Del 7 Trial (2018:1).

4. Prisutdelning
4.1 Utmärkelser och prisutdelning - SCF Svenska mästerskap Trial inomhus
4.1.1 Utmärkelser
Slutsegraren erhåller:
RF:s stora SM-tecken Guld
Svenska Cykelförbundet medalj i guld (förgylld brons)
Andrepristagaren erhåller:
RF:s stora SM-tecken Silver
Svenska Cykelförbundet medalj i silver (vitmetall).
Tredjepristagaren erhåller:
RF:s stora SM-tecken Brons
Svenska Cykelförbundet medalj i brons.
4.1.2 Prisutdelningsceremoni
Prisutdelningsceremonin skall genomföras omedelbart efter att den siste tävlanden går i mål.
Till prisutdelningen rekommenderas att det finns en attraktivt dekorerad prispall väl synligt för
publiken. SCF:s representant ansvarar för prisutdelningens genomförande.
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