Forslag til behandling på grenmøtet: Trial 2017
#1
Trøgstad KFUK/KFUM trialklubb (Lars Bakurowitz)
Regelendring: SR 31.1 og 31.4
Forslag: Gjennomføre teknisk kontroll på alle løp som stikkprøvekontroll samt fjerne krav om
fargemerking av deler dersom arrangør ikke krever annet i TR
Om dette vedtas må ordlyden "SKAL gjennomføres" endres til "KAN gjennomføres" i SR paragraf 31.1
og 31.4

Begrunnelse: Erfaring ved teknisk kontroll på nasjonale stevner (NC og NM) de siste årene viser en så
bra standard på syklene at apparatet rundt teknisk kontroll sees som en unødig bruk av tid. Dersom
teknisk kontrollant er til stede ved minuttstart kan han ta stikkprøver og lett fange opp dersom noen
møter med større feil på utstyr. Skjer dette kan ev.kortet holdes tilbake til feil er utbedret mens
kjøretiden løper. Dette vil gjøre førerne enda mer bevisst på å ha alt iht. Teknisk reglement før
fremmøte på løp

#2
Arbeidsutvalget (Cato Busterud / Bjørn Hovden)
Regelendring: SR 83
Forslag: §83 i SR for lag NM endres til: START: Siste års vinner i klassen starter sist, de som ble nest
sist som nr.2 osv. Nye lag starter først etter loddtrekning. For åpne klasser kan det bestemmes at
man starter i andre seksjoner enn nr.1 for å forhindre kø som sinker statusklassene

Begrunnelse: Da dette er vedtatt for NM individuelt anses det naturlig å også gjelde lag NM.
Fungerte utmerket på årets lag NM da dette ble praktisert

#3
Arbeidsutvalget (Bjørn Hovden)
Regelendring: SR 76
Forslag: Forslagets ordlyd: § 76 utgår i sin helhet og erstattes av:

§ 76: Startnummer: de utøvere som ønsker faste startnummer kan bestille dette av startnummer
ansvarlig i grenen. Nummer 1-10 er forbeholdt grenen for utdeling i henhold til fjorårets resultater.
Pris for reservasjon/kjøp av fast startnr er…(fastsettes på grenmøte)
Utøvere som ikke merker eget kjøreutstyr med sitt faste startnummer må merke venstre gaffelben med
start nr leselig forfra. Høyre gaffelben er forbeholdt klasse fargen.
Utøvere som ikke ønsker å kjøpe fast start får tildelt nummer ved kjøp av lisens.

Eventuelle følgeendringer i SR som konsekvens tas på grenmøte 11.11.17

Begrunnelse: Grenen ønsker å utrede muligheten samt at det er et ønske fra utøvere om faste
startnummer. Dette for at de utøvere som vil kan profilere seg ytterligere med kjøreklær, teamklær og
bygge en merkevare rundt sitt startnr som vi ser i andre sammenlignbare grener.
Arrangørene vil og slippe å stille med nummervester samt vedlikehold av disse.

#4
Asker Trialklubb
Regelendring SR 88
Forslag: SR 88 Resultatberegning (Norgesmesterskap lag)
Resultatene for klassene NM Lag, NM Lag Junior og sammensatte lag regnes på bakgrunn av de tre
beste resultatene på hvert lag i hver seksjon i hver runde. For klassen NM Lag Kvinner og Veteran
regnes resultatene ut på bakgrunn av de to beste resultatene på hvert lag i hver seksjon i hver runde.

Ved uavgjort resultat har det laget som har flest seksjoner med null prikker vunnet. Ved fortsatt
uavgjort resultat, har det laget som har flest seksjoner med en prikk vunnet, deretter to prikker,
eventuelt tre prikker om nødvendig. Ved beregning av antall seksjoner med null, en, to eller tre prikker,
teller resultatene for alle kjørerne på laget.
Ved fortsatt uavgjort resultat vinner det laget som har brukt kortest tid. I så fall er det kjøretiden til siste
tellende kjører på laget som gjelder.

Begrunnelse: I dagens regler er det ikke spesifisert hvordan lagene skal rangeres dersom to eller flere
lag har samme antall prikker. Da problemstillingen kom opp i forbindelse med lag-NM i 2016, ble
derfor reglene om antall null, en, to, tre for individuelle konkurranser lagt til grunn også for lag. Dvs at
det var antall tellende null, en osv som ble beregnet. (Det var også to lag som hadde samme antall
prikker i 2017, men da hadde ett av lagene både flest antall nuller totalt og flest antall tellende nuller.)

Norge bør følge internasjonale regler om at antall null, en, to eller tre prikker telles for alle kjørere på
laget dersom to eller flere lag har samme antall prikker.
Ettersom det ikke kjøres kvalifisering i forbindelse med lag-NM, foreslås at regelen om beste tid
benyttes dersom det fortsatt er uavgjort resultat, jf det nordiske regelverket.

2017 FIM Trial Regulations
5.25.2 TDN/WTDN
3. In the case of ties, the scores of all riders in the team will count; the team with the greatest number
of 0 points will be the winner. If a tie still persists, the greatest number of 1 point, then 2 point, then 3
point will be taken into account.
4. If a tie still persists the team which has the best position aften the Qualification in their class, will be
the winner.

2016 Nordic Championship Trial rules
TL 01.14.1 Ties at the end of the Event

In the case of ties, the rider with the greatest number of «cleans» (0 point) will be the winner. If a tie
still persists, the greatest number of 1 point, then 2 points, then 3 points will be taken into account.
If a tie still persists, the rider who completes the day in the shortest time measured by the second will
be deemed the winner.
Ties between teams will be handled as above, with the exception that ALL riders results will counted.

Dette vil være et incitament til at alle kjørerne på laget kjører alle seksjonene selv om de tre/to første
kjørerne allerede har kjørt en seksjon på null prikker.

Et regelverk der antall tellende null, en, to eller tre prikker skal regnes med, er dessuten tidkrevende
og kan forsinke resultatberegningen.

#5
Vestkant Trial (Mads Lexander)
Regelendring: SR 32.2
Forslag: Utdrag fra §32.2 straffeprikker i seksjon
d) dersom piler benyttes skal det regnes som en femprikksfeil dersom føreren:
- unnlater å følge egne porter
- passerer egen port i feil kjøreretning med framakslingen først
- passerer en annen klasses port uansett kjøreretning

Det er hjulakslenes plassering som legges til grunn for om passering har foregått eller er påbegynt.

Begrunnelse: Endring for å tillate at en rygger tilbake ut av porten, etter først å ha forsøkt å kjøre
igjennom porten uten å tillegges 5 straffeprikker. En må uansett fullføre alle pilsett i seksjonen i riktig
kjøreretning.
Dette vil tillate at en forsøker et hinder og har muligheten til å kunne hoppe/rygge tilbake med beina på
sykkelen for å forsøke igjen. Dette kommer av tidligere endring om å tillate rygging. En har i dag lov og
rygge i seksjonen (med beina på sykkelen), men ikke lov å rygge tilbake etter å ha forsøkt et hinder.
Har en utøver ferdighetene til å kunne hoppe/rygge ned fra et hinder uten å sette beina i bakken bør
ikke dette straffes med en femmerfeil.
Endring som er gjort i denne regelen vil ikke påvirke dagens kjøremåte i seksjon, men vil heller ikke
straffe dyktig trialkjøring hvor en ikke setter beina i bakken.

#6 (behandles sammen med #7 under ett og før #8)
Arbeidsutvalget (Bjørn Hovden)
Regelendring: SR 74.1
Forslag: § 74.1 Det skal lages 15 udelte seksjoner hvorav 12 skal benyttes til ordinær konkurranse og
tre til finaler.

Begrunnelse: Ønske om å gå tilbake til tidligere praksis da dagens ordning med 15 ordinære ikke
fungerte tilfredsstillende.

#7
Gjerstad Trialklubb (Vidar Christensen)
Regelendring: SR 74.1
Forslag: Det skal lages 12 udelte seksjoner som alle skal kjøre. Deretter kjøres finalen i 3 seksjoner
som er bygget spesielt til finalen.

Begrunnelse: I fjor utvidet vi med 3 seksjoner føre finalen, uten å øke kjøretiden. Dette blir for
stressende for utøverne og løpet vil ta for lang tid hvis vi utvider kjøretiden. Finalen er et skritt i riktig
retning for å få media dekning og et større antall publikum, så den bør bli. Hvis det blir lagt et riktig
nivå på seksjonene så bør 12 seksjoner være nok for å skille utøverne i de forskjellige klassene.

#8
Skiptvet Motoraktivitets klubb (Wenche Remme)
Regelendring: SR 76
Forslag: Endring av spesialreglement Trial § 76 vedr kjøretid:
Kjøretiden er fem timer + 20 minutter respitt i den ordinære konkurransen endres til kjøretiden er seks
timer + 20 minutter respitt i den ordinære konkurransen.

Begrunnelse: antall seksjoner ble til sesongen 2017 økt fra 2x12 til 2x15. Dette ble endret uten at
kjøretiden ble økt. Dette medførte unødvendig stress for utøverne da det ble travelt for å rekke
igjennom alle seksjonene.

