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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 (2021:2), nedan benämnt
Del 7 Trial
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 kommissariebedömning och bestraffas i
enlighet med definitionerna i Del 7 Trial (2021:2).
Kommissariepanel nedan benämnt Jury

1. SCF Svenska mästerskap Trial inomhus
En tävling med konstgjorda sektioner inom ett begränsat område där cyklistens skicklighet
bedöms. 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.
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 grengrupp trial.
För varje sektion bör det finnas någon som ansvarar för att visa cyklisten poäng.
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1.2.3 Chefskommissarie
Chefskommissarie utses av SCF grengrupp trial. 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 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 kvalificerade cyklisterna går vidare och deltar i final SM
Trial inomhus. Antal kvalificerade till finalen anges i tilläggsreglerna alt. PM. 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:-.
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1.2.8 Protester
Protester och vädjan (överklagan) skall följa Del 7 Trial. Med följande tillägg:
Protest skall vara skriftlig och kostar 500 SEK
Ev. protester behandlas efter prisutdelningen
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
Klubbtröja skall bäras.
1.3.6 Tekniskt
Det är obligatoriskt för cyklist att använda utrustning enligt riktlinjer i Del 7 Trial.
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.
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2. Bana, sektioner, uppvärmningsområde m.m.
2.1 Banan
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.
I final, om reparation av sektion är möjlig gäller följande; Sektionen lämnas under tiden den
repareras, och samtliga cyklister fortsätter till nästkommande sektioner. När sektionen
reparerats skall alla cyklister som ej kört den genomföra sektionen.
2.2.2 Tidsbegränsning i sektion
Tidsbegränsing enligt Del 7 Trial 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 sker enligt poängsystem
Bedömning enligt Del 7 Trial 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 0 poäng i den aktuella sektionen och nästa cyklist kallas fram. Inför
nästkommande sektion är startordningen återställd till ursprunglig.
• I finalen: Cyklist kan ”klippa” 0 poäng utan att köra in i sektionen om hen av någon
anledning inte kan köra sektionen (t ex p g a skada eller tekniska problem).
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Tilldelad bedömning av kommissarie som bekräftas av tävlingsledaren skall bedömas vara ett
faktum konstaterat av en ansvarig kommissarie.
3.2 Tidsbegränsning och kontroll
I kval; start sker från depå med 1 minuts intervall mellan grupperna, 4 cyklister i taget utifrån
ranking baserad på fjolårets resultat i SWE Cup, elit, A osv.
I final; Alla cyklister som står på väntplatsen måste vara redo att åka till en sektion på angiven tid
(studiomannens kommando i final SM Trial inomhus).
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.

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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