
Tilläggsregler & inbjudan till SVEMO X-TRIAL SM 2018-03-23 
Tävlingen arrangeras enligt SVEMO nationella tävlingsreglemente med 
tillstånds nr. 71-9  samt dessa TR som godkänts av SVEMO Supervisor. 
 
Arrangör:  Sme MK 
Datum:  Fredagen den 23 Mars 2018 
Plats:  Norrvalla IP Bollhallen, Skellefteå 
 
Tävlingsstatus: Tävlingen utgör SVEMO X-TRIAL SM år 2018 
Tävlingsledare: Lars Nyberg  
SVEMO Supervisor: Henrik Lettesjö  
 
Starttid kval: 11:00  
Starttid semifinal: 15:30 
Starttid final: 18:30 
Förarmöte: 09:30 
 
Startordning: Starttiden och startordningen sker enligt SR X-Trial 2.8.3. samt enligt nedan: 
Starttordningen i kvalificeringen sker efter lottning. 
Startordningen i X-Trial sker enligt SR X-Trial 2.8.3.2. 
 
Tider kvalificering:  
Tidsbegränsningen för varje förare meddelas på förarsammanträdet. 
Tidsbestraffningen är 1 prick för var påbörjad 30:e sekund, utöver den tillåtna tiden. 
Tider X-Trial: 
Tidsbegränsningen för varje förare beslutas av tävlingsledaren efter XQ. 
Tidsbestraffningen är 1 prick för var påbörjad 30:e sekund, utöver den tillåtna tiden. 
Kvalificeringen: 
I kvalificeringen är det 4 sektioner som körs 2 varv, prickbelastningen från bägge varven slås 
samman. 
 
De 6 bästa förarna från kvalificeringen går vidare till X-Trial. 
 
I X-Trial är det: 
7 vanliga sektioner och en parallellsektion. 
 
Teknisk assistans: 
I händelse av tekniska incidenter kan föraren byta till sin andra maskin. 
Ingen extra tid tilldelas för motorcykelbyte enligt SR X-Trial 2.9.4. 
 
Miljö: 
Miljömatta obligatoriskt. Parkering på anvisad plats. 
 
Teknisk kontroll: 08:30-09:00 
Banbesiktning: 09:00 
 
Anmälan: görs på Svemo TA, totalt erbjuds 14 förare plats att deltaga. Om fler än 14 förare 
anmäler intresse att deltaga kommer gallring ske av Svemo trialsektion och promotor. 
 
ANMÄLAN SKALL GÖRAS SENAST 31/1 23:59, därefter kommer det meddelas på 
tävlingens hemsida vilka 14 förare som fått plats vid tävlingen. 
 
 
Startavgift: 0:- 
 
Startersättning: Startersättning betalas ut med 500:- till samtliga startande. 
 
Bränsle: Endast miljöbränsle typ ASPEN är tillåtet!!  



 
Förtäring:  Servering finns på tävlingsplatsen 
 
Särskiljning kval: Omkörning i på förhand bestämd sektion, vid lika prick gäller snabbaste 
tid. 
 
Särskiljning XT: Enligt SR X-Trial 2.14.2 
 
Resultatlista: Anslås på arenan enligt SR X-Trial 2.12 
 
Prisutdelning: Direkt efter sista målgång 
 
Priser: Pokaler samt SM medaljer enligt SR 2.15.1.2-3 till de tre bäst placerade. 
  
Maskinersättning: 1,an erhåller 3000:-, 2,an erhåller 2000:-, 3,an erhåller 1200:-, 4,an 
erhåller 800:-, 5,an -6,an erhåller 500:- 
 
Upplysn./Återbud: Marcus Frändén, nts@telia.com, Tel:070- 533 16 41 
 
Övrigt: Tävlingen ingår i SM Veckan och kommer TV sändas av SVT. Tänk på att boka 
boende i tid då det är många som besöker Skellefteå detta veckoslut. Förslag på boende finns 
på www.smveckan.se.  
Segraren kommer troligen bjudas in till SVT,s vinterstudion på lördag morgon ta med 
det i beräkningarna. 
 
Hela tävlingen från kval till final kommer sändas live i SVT Play. 
Semifinal och Final kommer även sändas live i SVT 1. 

 
Samtliga deltagare kommer erhålla 3st deltagarpass, dessa gäller även som entré på övriga 
grenar med entré hela veckan samt under helgen. 
 
Det kommer erbjudas transport av motorcykel och reservdelar för deltagande förare 
utan kostnad, detta medför att ni kan flyga upp och spara in en resdag. 
Transporten utgår från Uddevalla, eventuellt stopp för lastning kan även arrangeras 
Österut längs resvägen. Transporten avgår onsdag och är åter söndag kväll. Under 
tillbehör i anmälan bokar du intresse för transport!!!  
 

Välkommen till Skellefteå och en fullspäckad 
Sporthelg. 
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