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Förklaringar
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’ – finns på scf.se
Kommissariepanel, nedan benämnt tävlingsjury eller jury.

1. SM Trial utomhus
Detta är tänkt som hjälp och information till arrangörer och övriga intressenter i SM trial
utomhus för att beskriva de riktlinjer som gäller. Information om SM publiceras på Svenska
Cykelförbundets hemsida, www.SCF.se

1.1 Allmänt
SCF/grengrupp trial har fastställt detta regelverk för SM trial utomhus.
SM trial utomhus består av en tävling. Tävlingen är inte öppen för utländskt deltagande.

1.2 Tävlingens organisation, förberedelser och genomförande
Ansökan om att arrangera SM görs till SCF/grengrupp trial som sedan skickar vidare till kansli.
Beslutas av styrelsen.
http://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/arrangera-tavling/

1.2.1 Tävlingsledarens ansvar
Tävlingsledaren ansvarar för ett effektivt genomförande av tävlingen. För detaljer, se
utbildningsmaterial tävlingsledare trial.

1.2.2 Sektionskommissarier
Det ska vara minst 1 st sektionskommissarie (sektionsdomare)/sektion. Sektionskommissarien
bör inneha av Svenska Cykelförbundet utfärdad tävlingsfunktionärslicens för ’kommissarie trial’.
Sektionskommissarierna bör i möjligaste mån representera olika klubbar. Sektionskommissarier
utses av SCF trialrepresentant i kommissariekommitten.
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1.2.3 Chefskommissarie
Chefskommissarie utses av SCF trialrepresentant i kommissariekommitten. Tillsammans med
banchef och tävlingsledare genomför chefskommissarien en besiktning av banan.
Chefskommissarien har rätt att göra förändringar.
- Att utse representanter för sektionskommissarierna att ingå i tävlingsjuryn
- Att försäkra att sektionerna är i bästa skick, att svårighetsgraden samt längden på sektionerna
är lämplig.
- Att alla funktionärer är på plats och redo att utföra sitt uppdrag.

1.2.4 Tävlingsjury
Juryn skall bestå av minst tre personer, chefskommissarie och minst 2 representanter för
sektionskommissarierna. Tävlingsjuryn övertar rätten att fatta beslut som i ’Del 7 Trial’ innehas
av kommissariepanelen och/eller teknisk delegat. Chefskommissarien är juryns ordförande och
har beslutsrätt i protestärenden.

1.2.5 Inbjudan, tilläggsregler, PM, resultat
Inbjudan och tilläggsregler måste godkännas av chefskommissarien, detta bör ske senast två
månader innan tävlingsdatum, dock senast 1 månad innan tävlingsdatum. Ev. PM med
kompletterande information skall delges deltagarna senast på tävlingsdagen. PM ska godkännas
av chefskommissarie.
Swecyclingonline/IndTA ska användas för att registrera tävling. Resultaten ska också registreras
i Swecyclingonline/IndTA (arrangerande förenings ansvar).
Startavgift enligt information på SCF:s hemsida. För återbetalning av startavgift krävs
läkarintyg.

1.2.6 Protester
Protester och vädjan (överklagan) skall följa ’Del 7Trial’. Med följande tillägg:
- Protest skall vara skriftlig och kostar 500 SEK.
- Ev. protester kan komma att behandlas efter prisutdelningen

1.2.7 Sponsorer och deras exponering
SCF:s sponsorer skall finnas med på ev. hemsidor för tävlingen. De skall vara med på
inbjudningar, PM samt resultatlistor. Loggorna finns tillgängliga på scf.se under dokument.
SCF:s huvudsponsorer skall beredas företräde vid start- och målområdet.
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Det är fritt för tävlingsarrangören att samarbeta med egna sponsorer. Enda
exponeringsbegränsningen är de ovan, dvs start- och målområdet. Sponsorer som kan tänkas
konkurrera med SCF:s sponsorer skall meddelas SCF:s kansli för godkännande.

1.3 Cyklister
1.3.1 Förarklasser och Licenser
Cyklist måste inneha giltig licens utfärdad av SCF.
Förarklasser SM trial utomhus
Förarklass (klass)

Färg

Herr Elit (19 år -> )

Gul

Dam Elit (15 år -> )

Vit

Herr Junior (16-18år)

Röd

1.3.2 Startnummer
Cykeln skall under tävling ha en tävlingsskylt fäst på styre väl synligt framifrån. Färgen på
skylten skall vara samma som färgen på portarna för den klass cyklisten tävlar i.
Tävlingsskylt för cykeln kan komma att ersättas av en väst som tillhandahålles av SCF.

1.3.3 Personlig och teknisk utrustning
Det är obligatoriskt för cyklisten att använda utrustning i enlighet med ’Del 7 Trial’.
SM trial utomhus är öppen för cyklar i enlighet med ’Del 7 Trial’. Det är den tävlandes ansvar att
cykeln hålls i fullgott skick. En cyklist vars cykel anses, eller kan komma att anses, vara en orsak
till fara kan uteslutas ur tävlingen.
Klubbtröja ska användas.

2. Bana och sektioner
Banan måste märkas upp inom ett fysiskt avgränsat område och bestå av minst 5 sektioner som
körs minst 2 varv. Varje sektion måste vara tydligt numrerad. Sektioner konstrueras enligt UCI:s
rekommendationer.
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3. Utmärkelser och prisutdelning
3.1 Utmärkelser
Slutsegraren i respektive klass erhåller:
RF:s stora SM-tecken
Svenska Cykelförbundet medalj i guld (förgylld brons)
Andrepristagaren erhåller:
Svenska Cykelförbundet medalj i silver (vitmetall)
Tredjepristagaren erhåller:
Svenska Cykelförbundet medalj i brons
Mästartröja delas ut i HE, DE och HJ.
Ovan nämnda utmärkelser tillhandahålles av grengrupp trial.

3.2 Prisutdelning
Prisutdelningsceremonin skall genomföras snarast efter att den siste tävlande går i mål. Till
prisutdelningen rekommenderas att det finns en attraktivt dekorerad prispall väl synligt för
publiken. SCF:s backdrop skall vara placerad bakom prispall.

4. Prickbelastning, särskiljning och tidsbegränsning
Enligt ’Del 7 Trial’
Poängsystem skall används vid SM trial utomhus.

4.1 Tidsbegränsning
Tävling genomföres med tidsbegränsning, vilket skall anges i tilläggsreglerna. Cyklist som
överskrider tidsbegränsningen med mer än respittidens 30 min utesluts.
Tävlingsledaren kan vid behov förlänga tävlingstiden under tävlingens gång. Ev. förändring
delges de tävlande på tydligt sätt.

Svenska Cykelförbundet
Idrottens Hus
Box 11016, SE-100 61 STOCKHOLM

Telefon: +46 8 699 60 00

kansli@scf.se
www.scf.se

