REGLEMENT CUPRUNDER
REGION ØST TRIAL (RØT)
Revidert 2021, gyldig fra 25.04.2021

1 Funksjonærer:
Arrangørklubb er ansvarlig for løpsledelse til eget løp.
Alle klubbene i regionen skal bestrebe seg på å stille med to seksjonsdommere til hvert av løpene som arrangeres i regionen.
Dette gjelder alle typer løp som arrangeres. De til enhver tid 4 inviterte klubbene utenfor regionen bes stille med 2 dommere
totalt til hvert av regionløpene hvis de skal delta.
2 Approbasjon:
Klubbene sørger selv for approbasjon av egne løp på det til enhver tid fungerende system hos NMF. Videre er klubbene selv
ansvarlig for å få sendt inn og godkjent tilleggsregler innen gjeldene frister. Løpet tildeles da arrangementsnummer fra NMF som
er nødvendig for å innhente tillatelse fra politiet.
3 Antall runder:
Det arrangeres maksimum 7 runder (antall løp). 5 runder er tellende.
Ved 6 runder er 5 tellende.
Ved 5 runder er 4 tellende.
Ved 4 eller færre runder er alle rundene tellende.
4 Poengberegning:
Samme regelverk som for NC benyttes for poengberegning. Ved poenglikhet i klasser etter at alle runder er kjørt, se
Spesialreglement (SR) for Trial, Norges Cup, for hvordan man skiller utøvere med lik poengsum.
5 Klasser:
Elite, Kvinner Elite, Junior, Kvinner Junior, Ungdom (13-18 år, fri ccm), Veteran, Trim, Åpen Blå, Åpen Gul, Åpen Grønn og Åpen
Fri. Alle cupklassene følger samme aldersinndeling som NC unntatt de som er spesielt nevnt i dette reglementet. Klassen Trim
fra og med 13 år.
For å fremme barneidretten innen regionen kjøres klassene Rekrutt Lett, Rekrutt Vanskelig (R) og Mini Rekrutt (MR). Rekrutt for
utøvere som fyller 11 eller 12 år det året de kjører. Mini Rekrutt det året utøverne fyller 8-10 år. Det kåres ikke
sammenlagtmester i klassene Rekrutt og Mini Rekrutt. Utøvere i aldersgruppen 5-7 år kan delta dersom arrangøren tilbyr en
egen treningssamling for disse iht. Barneidrettsbestemmelsene § 3.2 og 6.1.4.
6 Antall seksjoner:
I løpene (dagtid) som inngår i Region Øst Cup og som ikke er åpne løp, skal det lages 7 enkle seksjoner som kjøres 3 runder, dvs.
totalt 21 seksjoner.
For løp som arrangeres på kveldstid kan enkle eller doble seksjoner benyttes. Det lages 5 seksjoner som kjøres 3 runder, dvs.
totalt 15 seksjoner.
Det skal legges ett seksjonssett uavhengig om løp gjennomføres på dag eller kveld.
For Mini Rekrutt bestemmer arrangør antall seksjoner, antall runder og tider for denne klassen. Dette er en skjermet klasse og
utøverne her skal ha et eget opplegg.
7 Tider (I løpene som inngår i Region Øst Cup og som ikke er innlagt i andre løp):
Dagløp:
Oppmøte kl. 08:00
Sekretariat og teknisk kontroll kl. 08:00-09:30
Førermøte kl. 09:30 (frivillig om arrangør vil ha førermøte)
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Starttidspunkt kl. 10:00
Kjøretid 5 timer + 20 min respitt
Tidtaking pr seksjon: 1,5 min pr seksjon.
Kveldsløp:
Oppmøte: Bestemmes av arrangør.
Sekretariat og teknisk kontroll: avsluttes rett før start (17:59) For de som evt. har problemer med å nå frem før start kl 18:00,
kan det tillates start etter gjennomført teknisk kontroll og påmelding frem til kl 18:30 på bekostning av kjøretiden.
Førermøte: Frivillig om arrangør vil ha førermøte. Ønskes førermøte må dette ha oppstart kl 17:45 og være oppført i
tilleggsreglene.
Start: Kl 18:00
Kjøretid: 3 timer. Ingen respitt. Løpet stoppes når kjøretiden er ute (21:00).
Tidtaking pr seksjon: 1,5 min pr seksjon.
Gjennomføring: Runder som ikke er fullført belastes med 5 prikker pr seksjon som ikke er kjørt.
8 Avvikende konkurranseform (Arenatrial)
Alle avvik i forhold til punktene 5, 6 og 7 må beskrives i tilleggsreglene.
9 Status:
Det må delta minst 2 i herreklassen og 2 i kvinneklassen som er medlem i klubb i NMF Region Øst, eller andre klubber som styret
i NMF Region Øst har inkludert i regionen, for at runden skal være tellende i sammendraget.
10 Startavgift (I løpene som inngår i Region Øst Cup og som ikke er innlagt i andre løp):
Pris for alle klasser uavhengig av alder + evt. fakturagebyr fastsettes på Region Øst Trial møte før hver sesong.
11 Premiering:
Kun sammenlagtpremiering til de tre beste i hver klasse fra og med 13 år. NMF Region Øst besørger premiene (medaljer).
Arrangør av siste cuprunde er ansvarlig for å bestille sammenlagtpremiene fra NMF Region Øst i god tid før finalerunden.
I Rekrutt-klassene, Mini Rekrutt og evt. treningssamlinger (5-7 år) deles det ut like deltakerbevis til alle. Arrangørklubb er
ansvarlig for deltakerbevisene til de enkelte løpene. Rekruttklassene (11-12 år) rangeres på resultatlistene pr løp. Det er ikke
sammenlagtresultater i Rekrutt og Mini Rekrutt.
I klassen Mini Rekrutt skal deltakerne ikke rangeres, men listen som utarbeides kan inneholde prikker. Det anbefales at
deltakerne sorteres enten alfabetisk eller i startnummerrekkefølge. Det vises til NMF’s barneidrettsreglement som gjelder foran
dette reglement hvis det er noen uoverensstemmelser.
13 Innrapportering:
Alle resultater og rapporter sendes NMF. Kopi av resultater skal sendes NMF Region Øst elektronisk. Aktuelle rapporter (for
eksempel liste fra teknisk hvis utbedring av en utøvers sykkel er påkrevet før neste løp) og resultatfiler fra resultatprogrammet
sendes neste arrangør snarest mulig etter løp.
********************
(Ved tvil eller mangler i dette reglement, er det Norges Cup reglementet, SR og NKR som gjelder.)
Eventuelle dispensasjoner vedrørende gjennomføring sendes NMF Region Øst v/leder minst en måned før planlagt arrangement.

Region Øst Trial (RØT)

Cup reglement

Side 2 av 2

