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Navn på konkurransen NC - 5 

Konkurransens status Norgescup 

Arrangør Kristiansand Trialklubb 

Dato 30 August 2015 

Sted/trialområde Stokkåsen, Sørlandsparken 

Kontaktperson Marianne Lundevold tlf 45235898 

Klasser 

Klasser Status* For hvem** 
Maks 
motor 

Antall 
Seksjoner Seksjonsnivå 

Nasjonal Elite NC Alle,         13 år og oppover - 18 A til E ekstrem 

Nasjonal Junior NC Alle,         13-21 år - 15 B til E 

Nasjonal Kvinner Elite NC Jenter,    13 år og oppover - 12 B- til A 

Ungdom NC Alle,         13-16 år 125 12 C+ til B+ 

Nasjonal Jenter NC Jenter,    13-21 år - 10 C til B- 

Veteran NC Alle,         40 år og oppover - 12 C+ til B+ 

            

Nasjonal Åpen Uoff. Alle,         13 år og oppover - 15 B til E 

Åpen Uoff. Alle,         13 år og oppover - 12 C+ til B+ 

Trim Uoff. Alle,         13 år og oppover - 10 Fritt*** til C 

            

Rekrutt Vanskelig Barn Alle,         11-12 år - 12 C+ til B+ 

Rekrutt Lett Barn Alle,         11-12 år - 
 

Fritt*** til C 

*       Status kan være avhengig av antall startende i den enkelte klassen 
 

  
**    Alder gjelder fra og med året og evt. til og med året en fyller angitt antall år   
***  Fritt mellom båndene, uavhengig av hvordan man passerer piler     

 

Juryleder Cato Busterud Lisensnummer 10331 

Jurymedlem Roald Stenvik Lisensnummer 40011549 

Klubbens jurymedlem Terje Lundevold  Lisensnummer 7493 

Stevneleder Ingvar Orten Lisensnummer 124846 

Ansvarlig for barnedel Marianne Lundevold Lisensnummer 7488 

Teknisk kontrollant Aksel Slettebø Lisensnummer 64383 

Sanitetstiltak (koder)  P = 3 A = 2 U = 3 & U = 5 

Lege/Sanitetsleder/Gruppe Ole Bjørn Kittang /Røde kors hjelpekorps  

Miljøansvarlig Cato Baarli 

Påmelding  Elektronisk i henhold til prosedyrer beskrevet av NMF 

Påmeldingsfrist 15.08.2015 

Startavgift barn 150,- 

Startavgift andre 450,- 

Etteranmelding Frist 25.08.2015 Etteranmeldingsavgift betales i sekretariat – ikke i SAS 200,- 

Avbud e-post/telefon 45235898 

Innsjekk tid 29.08.2015    kl. 19:00 – 20:30, 30.08.2015 kl. 08.00 – 08:30 

Maskinkontroll tid 29.08.2015    kl. 19:00 – 20:00, 30.08.2015 kl. 08.00– 08:30 

Jurymøter Stevnedagen: Før start, etter konkurransen og ellers ved behov 

Start Start gjennomføres med tidsintervall på et minutt mellom hver startende. Siste startende kl 11:00. Se 

oppslått startliste. Utøverne kan starte i den seksjonen de selv ønsker i første runde og deretter stigende. 

I runde 2 starter alle i sin første seksjon.  
Startrekkefølge Startrekkefølge er iht nåværende plassering i Norgescup, den som leder høyeste klasse starter sist.  
Kjøretid 6 timer + 20 minutter respitt  

Kjøretid per seksjon 1,5 minutter 

Antall seksjoner og runder Alle klassene kjører i samme seksjonssett og alle kjører 2 runder.  

Andre bestemmelser/oppl. Seksjonene for de ulike klassene vil bli som beskrevet i SR Trial 2015. Arrangøren vil før start 

informere om hvilke av de 18 seksjonene de ulike klassene skal kjøre.  

Merking av sykler  
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Syklene skal i hehold til SR merkes med skilt med farge som viser hvilke piler de skal følge. Klassene 

Trim og Rekrutt lett skal ikke merkes, da de kjører fritt mellom båndene.  
Avgift for strøm i depot kr 100,-  – mot oblat.  Min 4 m mellom boenheter.   

Miljømatte skal brukes ved arbeid på sykkelen. Gebyr for ikke å bruke dette er 300,- 

Premiering Premieutdeling iht. NKR og SR så snart resultatlistene er klare. Generelt gjelder at minst 1/3 av 

utøverne får premie, samt alle i rekruttklassene. Det kåres ikke sammenlagtvinner for sesongen i de 

uoffisielle klassene Nasjonal Åpen, Åpen, Trim og Rekrutt.  
Protest Senest 30 min. etter oppslått resultatliste. Protestgebyr kr 2000,- med tillegg på kr 4000,- ved protest 

på kjøretøy. 

Appellgebyr I henhold til sanksjonsreglementet, kr 5000,- 
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Veiledningstekst 
Alle konkurranser, oppvisningen/showet arrangeres i full overensstemmelse med FIMs Sporting Code (SC), NMFs 
nasjonale konkurransereglement (NKR), grenens spesialreglement (SR), samt disse tilleggsregler som er godkjent av 
NMF.  
NMF vurderer i hvert enkelt tilfelle om NMFs representant skal være tilstede eller ikke. 
Ved NM, og NC skal det være en tremannsjury. Ved regionale konkurranser og mindre åpne konkurranser holder det 
med enmannsjury.  
Vi minner om at man ikke kan sette stikkprøvekontroll i TR. En arrangør er ansvarlig for å kontrollere eller ha kontroll 
på alle kjøretøy og dette kan ikke gjøres ved stikkprøvekontroll.  
Vi minner om at arrangøren skal avsette en person til jurysekretær som ikke skal ha andre oppgaver under 
konkurransens gang.  

For alle konkurranser med status som NM, NC og Nordisk så skal klubbens logo være med. Send med 

klubbens logo som en liten JPG fil sammen med tilleggsreglene første gang dere sender de inn til NMF. 
 
Medisinsk reglement beskriver minimumskravet til sanitet. Før på hvilke krav som kreves i forhold til status og nivå på 
arrangementet. 

P =     A =    U =  
 

Godkjenningsprosedyre 
Alle konkurranser, oppvisninger, show og demonstrasjoner med trialsykkel må ha tilleggsregler godkjent av 

NMF. Tilleggsreglene skal være NMF* i hende senest 60 dager (løp) 30 dager (oppvisninger og lignende) før 

arrangementsdato. Først når tilleggsreglene er godkjent utsteder NMF arrangementsnummer. 

Arrangementsnummer fra NMF er nødvendig for at arrangementet skal kunne godkjennes av politimyndighet.  

 
Arrangør fyller ut tilleggsreglenes samt eventuelt tidsskjema og sender disse innen tidsfristen til NMF på 
nmf@motorsportforbundet.no  
Juryleder og Grenansvarlig kontrollerer, korrigerer eller supplerer opplysningene og videresender tilleggsreglene til 
NMFs administrasjon for kontroll, godkjenning og tildeling av arrangementsnummer. 
 
Godkjente tilleggsregler sendes deretter fra administrasjonen til 

 Arrangør (klubbens e-post og eventuelt andre oppgitte e-post til stevneleder, stevnesekretær og andre som 
klubben har oppgitt eller som har sendt inn TR til NMF). 

 Juryleder og jurymedlem 

 Grenansvarlig 

 NMFs informasjonskonsulent for publisering på NMFs nettsider 
 

Fylles ut av grenansvarlig 

Fyll inn juryleder og/eller grenansvarligs navn 

 

Tilleggsreglene mottatt               

Tileggsreglene er Kontrollert       Korrigert  Supplert  

Tilleggsreglene videresendt NMF                   

 

Fylles ut av NMF saksbehandler 

Fyll inn  saksbehandlers navn 

Tilleggsreglene mottatt                

Tileggsreglene er godkjent              Arrangementsnummer       

Kommer 

NMF stempel 

og sig 

mailto:nmf@motorsportforbundet.no
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Tilleggsreglene videresendt               

 


