OBSERVERA att dessa tävlingsformer är de enda som ska användas för grenen trial

Nationell tävling - TRIAL
Ett arrangemang för nationellt deltagande med officiell resultatlista är av SCF definierat som en nationell tävling.
• Arrangören av tävlingen måste vara en cykelförening eller distrikt kopplad till SCF.
• Loppet måste läggas in i swecyclingonline för att inte riskera att bli ett lopp utan sanktion. Utan korrekt
sanktion innebär det att deltagande cyklister med licens riskerar att få påföljder.
• Som arrangör får man sanktion genom att:
o Ni är en cykelförening kopplad till SCF.
o Ni lägger in ert arrangemang i SCF’s kalender swecyclingonline.
o Ni söker tillstånd hos Polismyndigheten och/eller Länsstyrelsen (det är ert ansvar att informera er
om vad som gäller för just ert arrangemang).
• Arrangör betalar deltagaravgifter till SCF efter avslutat arrangemang enligt instruktioner på SCF.se.
• Deltagarna i tävlingen måste ha en giltig tävlingslicens. Engångslicens kan lösas av svensk medborgare i
Sportklass och Nybörjarklass.
• Deltagare är försäkrade genom sina tävlingslicenser
• Funktionärer är försäkrade genom RF’s grundförsäkring
• Arrangören är ansvarig för att ha markägarens eller väghållarens tillstånd, utifrån arrangemangets
utformning och omfattning.
• Arrangör till sanktionerad tävling har rätten att använda SCF logga ”Säker och sanktionerad tävling” i all sin
marknadsföring.
• Tävlingen är öppen för utländska deltagare med UCI licens utfärdad av deras federation.
• Chefskommissarie trial krävs endast vid mästerskap och SWE Cup. Utses av kommissariekommittens
representant för trial.
• Nationell trialtävling sanktioneras av kommissariekommittens representant för trial.
• Prissättning av startavgift enligt ”Riktlinjer SWE Cup och Nationella tävlingar”, för mästerskap, se info på
SCF.se.

Föreningstävling – TRIAL
En träningstävling, klubbmästerskap eller rekryteringsarrangemang i föreningens regi definieras som
föreningstävling. Startavgift max 80 kr får tas ut och ingen deltagaravgift betalas till SCF.
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Deltagarna i tävlingen måste ha en giltig tävlingslicens. Engångslicens kan lösas av svensk medborgare i
Sportklass och Nybörjarklass. Meddela trial@scf.se senast 14 dagar innan arrangemanget om ni vid er tävling
vill erbjuda deltagare möjlighet att lösa engångslicens.
Tävlingen är öppen för alla av SCF licensierade cyklister oavsett föreningstillhörighet.
I detta fall gäller RF:s grundförsäkring för funktionärer. (Samtliga tävlande är försäkrade via sina licenser.)
Arrangören är ansvarig för att ha markägarens eller väghållarens tillstånd, om så är befogat utifrån
arrangemangets utformning och omfattning.
Du kan komma att vara ansvarig att söka tillstånd från Polismyndigheten och/eller Länsstyrelsen, om så är
befogat. Läs mer om vad som gäller här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentligtillstallning/
Resultatlista får förekomma.
Ingen sanktion krävs
Tävlingen behöver inte läggas in i Swecyclingonline
Tävlingen kan marknadsföras på SCF/trial/kalender. (Det åligger då resp. förening att informera grengrupp
trial OM att man vill att tävlingen läggs in i tävlingskalendern på SCF/trial)

