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Velkommen til Norgescupåpningen 2020 
28-29 Mars 2020 

Karmøy Trialklubb har i år gleden av å arrangere de to første konkurransene i Norgescupen i Trial. Vi gleder oss 
til å få besøk av hele Trialnorge til vårt trialområde på Helganes i Karmøy kommune. 

   Velkommen til «Homeland of the viking kings» ! 
 

Vi håper at både utøvere, støtteapparat og øvrig publikum får en flott opplevelse og blir med og skaper en god 
stemning rundt Norgescupåpningen 2020. 
 
For å finne oss ; Kjør mot Haugesund Lufthavn Karmøy, ta av på siste vei til høyre før lufthavnen, skiltet med 
«Mortorsportsenter» Kjør til endes på denne veien, der vil dere finne depot. 
 
Ved eventuelle spørsmål : ikke nøl med å ringe Einar Løvfald  (Leder KTK) på tlf 90968546 

 
Påmelding og tilleggsregler finnes på MITA. Pris for påmelding er 500,- for klassene og 150,- for rekruttklassene. 

Meld dere på i god tid, påmeldingsfrist er 14.og 15. Mars.Da starter etteranmelding (+200) 
 
 

Depot: 
 
Det blir depot på plassen nede ved MX banen på Helganes se bilde under 
for plassering. Depotavgift kr 200,- Betales ved ankomst. Dusj og toaletter  
finnes i området.  

 
Overnattingsmuligheter utenom depot:  

 
              Det er inngått avtale med Park in hotel , Haugesund Aiport som ligger 2,8 km fra trialområdet på Helganes. 
  

Pris pr natt enkeltrom:    600,- Inkludert frokost 
 Pris pr natt dobbeltrom: 800,- Inkludert frokost 
 Oppgi at dere skal delta på Norgescup i Trial når dere booker , så vil disse prisene være gjeldene. 
  

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-haugesund-airport
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DEPOT / OMRÅDE  
 
                
 
 
 
Når dere ankommer depot vil dere bli møtt av vår representant som anviser plassering av bobil/vogn/buss. Depotavgift på 
200,- vippses eller betales kontant ved ankomst. Se bilder under for hvordan vi vil ha dere plassert.Husk å ta hensyn til 
brannsikkerhet i depot.Det vil være strøm tilgjenglig og vann i området. To toaletter i depotområde,ytterligere toaletter og dusj 
i klubbhus. 
Leverandørene vil få tildelt plass oppe ved klubbhuset , og deltagere står på depot nede ved crossbanen. Ved tidlig ankomst 
ring Frode Vesterøy på tlf 404 80 241 for å avtale anvisning /åpne port etc.Det er mulig å bevege seg på sykkel mellom depot 
og klubbhus, men på veien her SKAL det brukes gangfart.Ellers i depotområdet tar vi hensyn og leier sykler ut av området. 
Starten begge dagene går fra rampe ved klubbhus, og teknisk kontroll vil være i samme området. 
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Program 
Fredag 27.Mars 
12:00 - Mulig å komme inn og parkere på depot inne på området til Karmøy Trialklubb 

Kontakt depotansvarlig Frode Vesterøy.om du kommer tidligere tlf: 404 80 241 
18:00 - 20:00 Innsjekk/teknisk kontroll 
17:00 - 21:00 Mulighet for trening på trialområdet,skriv dere inn i          

treningslogg ved inngang klubbhus. 
17:00 - 21:00 Kiosk  

 
Lørdag 28.Mars 
07:30 - 08:30 Innsjekk/teknisk kontroll 
08:00 - start Mulighet for trening på trialområdet ved (etter innsjekk og maskinkontroll)  
09:30 - 11:00 Start (se egen startliste på oppslagstavle ved klubbhus) 
17:30 (ca.) Premieutdeling  
09:00 - 21:00 Kiosk  

 
Søndag 29.Mars 
07:30 - 08:30 Innsjekk/teknisk kontroll 
08:00 - start Mulighet for trening på trialområdet  (etter innsjekk og maskinkontroll) 

               09:30 - 11:00 Start (se egen startliste på oppslagstavle ved klubbhus) 
17:30 (ca.) Premieutdeling 
09:00 - 18:00 Kiosk  

 
Denne konkurransen arrangeres i full overensstemmelse med FIMs internasjonale konkurransereglement (SC), 
NMF´s nasjonale konkurransereglement (NKR), Spesialreglementet for Trial, NMF´s øvrige reglement og 
tilleggsregler som er godkjent av NMF
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Klasseoversikt                                                                                   
 
 
 

Status NC *  
Seksjonsklasser Alder/ccm** Antall seksjoner Seksjonsnivå Pilfarge 
Elite Fra 13 år/Fri ccm 15 A til E ekstrem Rødt spor 
Junior 13-21 år/Fri ccm 15 B til E Blått spor 
Kvinner Elite Fra 13 år/Fri ccm 15 B- til A Gult spor 
Kvinne Junior 13-21 år/Fri ccm 10 C til B- Grønt spor 
Ungdom 13-16 år/Max125 ccm 12 C til B+ Grønt spor 
Veteran Fra 40 år/Fri ccm 12 C til B+ Grønt spor 

 
 

Uoffisielle klasser   
Seksjonsklasser Alder/ccm** Antall seksjoner Seksjonsnivå Pilfarge 
Åpen Blå 13 og oppover/Fri ccm 12 B til E Blått spor 
Åpen Gul 13 og oppover/Fri ccm 12 B- til A Gult spor 
Åpen Grønn 13 og oppover/Fri ccm 12 C- til B+ Grønt spor 
Åpen Fri 13 og oppover/Fri ccm 10 Opp til C+ Fritt spor 

 
 

Uoffisielle klasser barn 11-12  
Seksjonsklasser Alder/ccm** Antall seksjoner Seksjonsnivå Pilfarge 
Rekrutt 
Vanskelig 

11-12/ 125 ccm 12 C- til B Grønt spor 

Rekrutt lett 11-12/ 125 ccm 7-10 Opp til C Fritt*** 
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Seksjoner NC 1&2 2020 

 
 
Hvem kjører hva, lister vedlagt , OBS husk å sjekke oppslag på klubbhus når dere sjekker inn i tillfelle noe er endret på listene, de 
aktuelle seksjonene blir også krysset på kortene. 
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Karmøy trial klubb ønsker alle deltagere lykke til med løpene !   
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