PM Västtrialserien/DM 2018
Tävlingstillstånd för nationell tävling sökes hos Svemo i god tid före tävlingen.
Inbjudan till tävlingen publiceras minst en månad före tävlingsdagen.
Startavgiften är 200:-.
Anmälan/betalning kan göras via Svemo TA fram till 3 dagar före tävlingen (om tävlingen är på en
lördag är senast anmälan tisdag 24.00). Anmälan kan alternativt göras på tävlingsdagen i sekretariatet
med en eventuell efteranmälningsavgift på 300:- (upp till arrangerande klubb att besluta om).
Tävlingarna skall genomföras med 10 sektioner två varv för samtliga deltagare utom N el, som kan
köra ett färre antal angivna sektioner. Maximala tävlingstiden skall vara 5 timmar + 20 minuter respit.
Vid starten av varje sektion skall det anges hur många portar varje färgspår har (blått, grönt vitt och
gult). N skall inte ha några egna portar. Besiktning genomföres vid start. Alla tävlingsfordon skall ha
tydlig färgmarkering sedd framifrån, som visar vilken spårfärg föraren tävlar i. N fordon skall ha ett ”N” i
svart färg.
Resultatlista rapporteras i Svermo TA senast dagen efter tävlingen. Seriepoängen räknas med
fallande skala 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1- osv i Senior, Junior och Ungdom (när t ex
Senior Blått åkare tilldelats sina seriepoäng följer Senior Grönt, Senior Vitt och Senior Gult och
motsvarande för Junior och Ungdom. Är det t.ex. två startande i Junior Blått får dessa seriepoängen
20 och 17 och bäste Junior Grönt åkare får 15 seriepoäng etc.).Individuella serieresultaten räknas på
samtliga deltävlingar. Lag tävling är inte aktuell.
Klasser och pilningsfärg:
Senior fri kubik
Blått
Grönt
Vitt
Gult
Junior 125 cc, max 21 år
Blått
Grönt
Vitt
Gult
Ungdom 80 cc, max 16 år
Grönt
Vitt
Gult
N opilat

Vid deltävling delas priser ut till 1an, 2an och 3an i Senior Blått, Senior Grönt, Senior Vitt, Senior Gult,
Junior Blått, Junior Grönt, Junior Vitt och Junior Gult. I Ungdom Grönt, Ungdom Vitt och Ungdom Gult
erhåller alla tävlande pris. I N klassen utdelas lika pokaler till samtliga deltagare.
Vid avslutande deltävlingen för året utses 1an, 2an och 3an av distriktets tävlingsdeltagare till
pristagare i Distriktsmästerskapsserien i klasserna: Senior, Junior och Ungdom. Vid lika placering i
tabellen vid seriens slut vinner den, som är bäst i inbördes möte. Om inbördes möte är lika avgör sista
tävlingen.

