
REGLEMENT FOR NORGESMESTERSKAP LAG 
 
80 KONKURRANSEN 
 
Konkurransen gjennomføres over én dag, med ett løp på en lørdag som avslutning 
på sesongen. 

 
81 DELTAKERE 
 
81.1 Klasser 
Lag-NM arrangeres i tre klasser: 
NM Lag - åpent for alle utøvere, seksjonsnivå E/A/B 
NM Lag Kvinner - åpent for alle kvinnelige utøvere, seksjonsnivå KB/KC/KD 
NM Lag Junior - åpent for alle utøvere tom det året de fyller 18 år, seksjonsnivå 
A/B/C 
 
Det skal være en egen veteranklasse uten offisiell NM-status, hvor kravet til førerne 
er at de må fylle 30 år eller mer i løpet av konkurranseåret. Denne klassen følger 
samme seksjoner som NM Lag Kvinner. 
Mesterskapet er åpent for alle klubber som er tilsluttet NMF. Hver klubb kan melde 
på to lag i hver klasse. Hvert lag i NM Lag og NM Lag Junior består av maksimalt fire 
førere.  
I NM Lag Kvinner og Veteran kan det være maksimalt tre førere. 
Førere kan delta på lag uavhengig av hvilken klasse de kjører i individuelt, forutsatt at 
de oppfyller alders- og kjønnsbestemmelsene. 
Kvinner har også anledning til å kjøre i klasse NM Lag, klasse NM Lag Junior og 
Veteran, forutsatt at de oppfyller aldersbestemmelsene. 
Dersom arrangøren tillater det kan ulike sammensatte lag delta i arrangementet 
utenfor konkurranse. Disse lagene kan f. eks. bestå av førere fra flere klubber, eller 
at en klubb ønsker å stille med flere enn de to lagene som teller i konkurransen. 
Disse lag skal merkes spesielt, og de må vike plass i køen for øvrige lag. Har første 
fører i laget påbegynt en seksjon, skal allikevel de andre på laget få beholde sine 
plasser i køen. 

 
81.2 Påmelding 
 
Laget skal fylle ut lagskjema bestemt av NMF. Skjemaet skal inneholde: 

klubb 

klasse 

navn, lisensnummer og fødselsdato på førere 

sykkelmerke og motorstørrelse for hver fører 

eventuelt lagleder 

eventuelle assistenter (frivillig) 
Påmeldingen(e) sendes samlet fra klubb til arrangør innen påmeldingsfristen. 

 
 
  



81.3 Lagleder 
Hvert lag kan ha en lagleder. Det avholdes lagledermøte 30 minutter før første start. 
Lag uten lagleder skal møte med en fører eller annen representant for klubben. 
Lagleder kan følget laget rundt på motorsykkel dersom han/hun har lisens for det. 

 
82 STATUS 
Det må delta minst tre lag i hver klasse for at denne skal få NM-status. Løpet skal  
ellers arrangeres i samsvar med bestemmelsene i NLR og Spesialreglementet for 
Trial. 

 
83 START 
Siste års vinner i klassen starter sist, de som ble nummer to starter nest sist osv. Nye 
lag starter først etter loddtrekning. 
Lagene skal starte i seksjon én, og skal deretter kjøre seksjonene i stigende 
rekkefølge. 
Start gjennomføres med tidsintervall på fire minutter mellom hvert startende lag i 
samme seksjonssett. Ved bruk av to seksjonssett kan det da startes et lag hvert 
annet minutt. 

 
84 SEKSJONER 
 
84.1 Antall og fordeling 
Løpet skal ha minimum 12 udelte seksjoner. Ved bruk av flere seksjonssett bør det 
brukes en klassefordeling som gir minst mulig kø. Vanskelighetsgraden skal være 
som bestemt for klassene, og det bør være en jevn fordeling. 

 
84.2 Piling 
Piler i seksjonene skal merkes med følgende farger: 
Klasse NM Lag: røde piler 
Klasse NM Lag Junior: blå piler 
Klasse NM Lag Kvinner: grønne piler 
 
Pilene skal være formet som en trekant på hvit, firkantet bakgrunn, hvor trekanten er 
fylt med farge som bestemt for klassen. Størrelse på pilene skal være slik at 
trekantens vertikale side er minimum 13 centimeter høy, og lengden til spissen er 
minimum 13,5 centimeter. Arrangøren kan ha reklame på bakgrunnen, men den må 
ikke være slik at den reduserer tydeligheten av pilene. 

 
84.3 Korridor 
En korridor skal lages foran starten av hver seksjon. Korridoren skal være lang nok til 
at minst tre førere kan stå i kø med sine sykler når de er klare til å kjøre seksjonen. 
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Fører kan idømmes fem tilleggsprikker for følgende feil i korridoren: 
– Forlate sykkelen. 
– Assistenten/annen person som ledsager føreren går inn i korridoren. 
– Mottar hjelp fra en utenfor korridoren. 

 



85 ANTALL RUNDER 
Det skal kjøres to runder. 

 
86 KJØRETID 

Den maksimale kjøretid skal avgjøres av løpets jury etter forslag fra stevneleder, 
og kunngjøres ved oppslag og på lagledermøte. Sluttid og eventuelle 
straffeprikker for overtredelse gjelder for hver enkelt fører. Det samme gjelder 
eventuell diskvalifikasjon. Eventuelle straffeprikker summeres hvis det gjelder flere 
førere. 
Sluttidskontroll skal foretas umiddelbart etter passering av siste seksjon. 
Kontrollposten skal være tydelig merket og godt synlig. Dersom siste seksjon ligger i 
umiddelbar nærhet av sekretariatet, kan det bestemmes at sluttidskontroll foregår 
ved innlevering av kortene. 

 
87 TIDSBEGRENSNING I SEKSJONENE 
Det settes en maksimaltid på et og et halvt minutt for hver fører i hver seksjon. 
Førere som ikke fullfører en seksjon innen denne tidsbegrensningen idømmes 
femprikksfeil. 

 
88 RESULTATBEREGNING 
Resultatene for klassene NM Lag og NM Lag Junior regnes ut 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. 

 
89 PREMIERING 
Premiering skal skje i henhold til NLR. 
Veteranlag er uoffisiell klasse, og premieres med premier som arrangøren velger. 
Sammensatte lag er utenfor konkurranse, og skal ikke premieres. 
Utdeling skal skje umiddelbart etter at resultatlista er ferdig.  


