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REGLEMENT FOR MINI-RR
96.1 SPORTSREGLEMENT MINI-RR
96.1.1

Definisjoner

96.1.2

96.1.2 Antall runder

96.1.3

Klasser, aldersgrenser og førervekt

Dette reglementet kommer i tillegg til spesialreglementet i roadracing.
Det arrangeres stevner med 1 eller 2 heat pr stevne i regi av NMF.

Klasse

Aldersgrenser

JUNIOR A 2-takt + 4-takt

Fra 5 år (iht. til NIFs og NMFs
barneidrettsforskrift).

JUNIOR B 2-takt + 4-takt

10 – 12år.

JUNIOR C 2-takt + 4 takt

13 – 15år

SENIOR OPEN 40

Fra 16år

SENIOR OPEN 50

Fra 16år

Mini GP 50

10 – 15år

Mini GP 70

Fra 12år

Klassen vil kun være tellende hvis det deltar minimum 4 førere.
Hver klasse må bestå av minimum 4 (fire) førere.

Spesialreglement Mini-Moto

Godkjent januar 2022

Side 4

Minimum aldersgrense regnes fra det året føreren fyller år. Maksimum aldersgrense anses
som nådd ved enden av sesongen det kalenderåret føreren fyller maksimum antall år for
klassen. Det er ingen vektbegrensninger for førerne.

96.1.4

Lisens

96.1.5

Løpssykler

Samtlige førere må inneha gyldig lisens.
Kun Minimoto-modeller i kategoriene definert i teknisk reglement, 96.2 I er tillatt.
I klassen Mini GP er kun modeller i kategoriene definert i teknisk reglement, 96.3 er tillatt.

96.1.6

Baner

Samtlige baner skal være godkjent av banegodkjenner, godkjent av NMF .
Alle baner skal i prinsippet være mellom 350 og 1200 meter lang. Banebredde skal være
minimum 4 meter bred. Det anbefales en klaring på minst fire meter mellom banetraseene
eller ved hjelp av godkjent sikring.

96.1.6.1 Retningslinjer for maksimum antall førere
Lengde

350 - 450 m

> 450 - 500
m

Over 500 m

Bredde

4>5m

16 førere

18 førere

20 førere

Bredde

5>6m

18 førere

20 førere

22 førere

Bredde

Over 6 m

20 førere

22 førere

24 førere

For Mini GP klassene skal banen være min. 500 meter lang. Antall førere bestemmes
gjennom banegodkjenningen og vil være mest mulig i samsvar med overnevnte tabell.

96.1.6.2 Startplaten

Bredden på startplaten skal være minimum 5 meter.
Det skal være ½ meters avstand mellom hver startposisjon.
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Det skal være 2 meters avstand mellom hver rekke for Minimoto og 3 meter for Mini GPklassene. Pole Position skal være på samme side som første sving.

96.1.7

Påmelding og startavgift

96.1.8

Innsjekk og teknisk kontroll

Påmeldingen skal skje iht. NLR. Startavgiften betales i henhold til tilleggsreglementet.
Innsjekk:

Alle førere må forevise gyldige lisenser, og medlemskap iht. NLR. For førere under 16 år må
en foresatt/verge være til stede ved innsjekk. Foresatte/verge kan maks ha ansvar for 2
utøvere under løp.
Teknisk kontroll/inspeksjon:
a) hver fører kan benytte maks. 2 (to) løpssykler.
b) bekledning og sikkerhetsutstyr skal kontrolleres.
Både innsjekk og teknisk kontroll må gjennomføres før man kan delta på stevnets 1.trening.

96.1.9

Førermøte

96.1.10

Bekledning og sikkerhetsutstyr

Det skal avholdes førermøte for alle førere og foresatte/verge til førere under 16 år foran
første race i alle stevner. Oppmøte er obligatorisk, startnekt kan gis av Stevneleder.
Under samtlige treningspass og race må førerne ha på seg følgende bekledning, fottøy og
sikkerhetsutstyr:
a)
b)
c)
d)
e)

Helhjelm. Godkjent I henhold til NIFreglementet.
Kjøredress i skinn (eller annet solid og rivesikkert materiale)
Ryggskinne
Hansker i solid og rivesikkert materiale
Skinnstøvler i minimum ankelhøyde (evt. annet solid materiale)

Videre annbefales:
− Ryggskinne med brystplate
− Nakkekrage
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Alt utstyr må være tilpasset den enkelte førers størrelse.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

96.1.11

Førers oppførsel på banen

96.1.12

Fritrening

96.1.13

Tidskvalifisering

Førerne skal kjøre på en ansvarlig måte, slik at de ikke forårsaker for andre førere.
Førerne skal alltid ha føttene på fothvilerne under kjøring. Unntak: Gjelder ikke i pit
lane.
Det er til enhver tid strengt forbudt å kjøre i motsatt retning.
Det er ikke tillatt å stoppe med hensikt på banen mens kjøring pågår.
Prøvestart er bare tillatt etter målflagg, på et sikkerhetsmessig forsvarlig sted på
banen.
Maks hastighet i banedepot er gangfart.

Hvert fritreningspass skal ha en varighet på 10 til 15 minutter. Arrangøren kan sette av én
dag før selve stevnet til fritrening. Treningen skal være åpen for alle førere med gyldig lisens.
Det skal være to (2) kvalifiseringer for hver klasse. Kvalifiseringene skal ha en varighet på
minimum 10 min.
Hvis antall førere overskrider banens kapasitet (iht. hva banen er godkjent for) må juryen
dele førerne inn i to grupper. Hvis klassen splittes i to grupper skal førerne fordeles ved
loddtrekning. Hver gruppe skal bestå av samme antall førere, evt. en fører mer/mindre. Det
er ikke tillatt å bytte gruppe.

96.1.14

Startrekkefølge

96.1.15

Løpsdistanse / varighet

Startrekkefølgen baseres på sammenlagtresultatene fra tidskvalen, med de raskeste førerne
i første rekke. Der det kjøres to race per stevne vil startrekkefølgen være lik i begge race. Se
SRRR 20.01.8.2 – trening i flere grupper.
Distanse/varighet for et race i hver kategori er som følger:
JUNIOR A

8 min + 2 runder

JUNIOR B og Mini GP 50

11 min + 2 runder
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JUNIOR C SENIOR 40

14 min + 2 runder

SENIOR OPEN 50
Mini GP 70

Gjenværende runder skal vises tydelig til førerne med skilt. på svart tavle med hvite tall. (2
laps/1lap) Avhengig av antall påmeldte førere kan enkelte klasser kjøres sammen, men med
separate resultatlister.

96.1.16

Tidsskjema

96.1.17

Startprosedyre

I henhold til TR.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Førerne skal kjøre ut til oppvarmingsrunde fra pit lane innen 15 sekunder. Deretter
stenges utkjøringen fra pit lane.
Førerne stiller seg på startplaten i forhold til sammenlagtresultatene fra tidstreningen.
Når alle førerne har funnet sine startposisjoner skal starteren vise “30 sekunder”skiltet. Deretter går startsignalet for oppvarmingsrunden i form av grønt flagg. Førere
som fortsatt befinner seg i pit lane kan starte oppvarmingsrunden derfra på signal fra
pit lanefunksjonæren. Annen startprosedyre kan benyttes, men dette må da komme
klart fram i tilleggsreglene.
Når førerne kommer tilbake til startplaten må førerne finne sine riktige posisjoner.
Hvis en fører starter fra feil posisjon og dette gir vedkommende en fordel, vil han/hun
få et tidstillegg på 10 sekunder.
Når alle førerne har stilt opp går funksjonæren med rødt flagg til side for banen. Hvis
lys: slår starteren på det røde lyset. Etter 2 til 5 sekunder slukker dette lyset, og
markerer starten på racet. Hvis flagg: Vil grønt flagg holdes ut. Grønt flagg vil så
fjernes og rødt flagg vil markere starten etter 2-5 sekunder.
Det er ikke tillatt å trenere/forsinke starten. Dette kan gi et tidstillegg på 10 sekunder.
Hvis det er en fører som forårsaker ny start, må han/hun starte fra siste posisjon.
En fører som fortsatt befinner seg i pit lane, kan starte derfra etter at de øvrige har
passert utkjøringen, eller etter at en funksjonær har gitt tegn til at han/hun kan starte.
Hvis starten ikke forløper forskriftsmessig og man må starte på nytt, følges
prosedyren fra pkt.4.
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10.

Det er tillatt å bytte løpssykkel inntil lederen har passert mållinjen etter første runde.

96.1.18

Tyvstart

96.1.19

Premiering

96.1.20

Sammenlagtresultater

96.1.21

Innlevering av protest

96.1.22

Forsikring

96.1.23

Funksjonærer

Tyvstart defineres av at motorsykkelen beveger seg forover ved rødt lys/flagg. Inntil 10
sekunders tidstillegg.
Førerne premieres i henhold til de 5 beste plasseringene i hvert race. Alle barn premieres iht.
til barneidrettsbestemmelsene i NMF.
Førerne får poeng i hvert heat i henhold til tabellen i SR-RR pkt. 20.01.15.4. Sluttrekkefølgen
baseres på resultatene i samtlige heat.
Protest innleveres i samsvar med NMFs reglement, og det skal betales et gebyr som
fastsettes av NMF.
Arrangøren er ansvarlig for at forsikring er tegnet, i samsvar med nasjonale lover og
bestemmelser.
Følgende lisensierte funksjonærer med NMF-godkjenning, må være til stede på hvert stevne
(se NKR pkt. 40):
a) Stevneleder
b) Teknisk kontrollant
c) Juryformann

96.1.24

Lege og ambulanse

Under NM og NC, må det være lege og ambulanse tilgjengelig på banen både under trening
og løp. (se i tillegg nasjonalt medisinsk reglement for andre typer løp).
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TEKNISK REGLEMENT
MINIMOTO
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96.2 Teknisk reglement MiniMoto
96.2.1

Spesifikasjoner

96.2.2

Dimensjoner junior A og B, senior 40 og senior open 50

Klassen MiniMoto består av en spesifik type racingmotorsykler med forbrenningsmotor.
Akselavstand:

Maks. 730 mm

Lengde: **

Maks. 1060 mm **

Setehøyde:

Maks. 460 mm

Høyde:

Maks. 620 mm

Det tillates en toleranse på 5% på alle dimensjonene i pkt. 96.2.2.
** Med unntak av eksosrøret, som kan overskride bakre linje med maks. 50mm
−
−
−

96.2.3

Motor

Ensylindret motor med maks. slagvolum 40 cc (2-takt) eller 90 cc (4-takt) i Junior A, B, C
og SENIOR OPEN 40 og 50 cc (2-takt) eller 110 cc (4-takt) i SENIOR OPEN 50.
Utstyrt med sentrifugalclutch, kun ett gir.
4-takts modellene kan kun ha 2 ventilers sylindertopp.

Merk: Ved beregning av sylindervolum er begrepet Pi=3.14.

96.2.3.1 Motor for klassene Junior A 2-takt og Junior A 4-takt

Motor som i 96.2.3 med effektbegrenser:
−

Effektbegrenser for 2-takt: minimum 3 mm tykkelse og sirkelformet hull med maks.
diameter 9 mm i eksosporten foran eksosbendet.

−

Effektbegrenser for 4-takt: minimum 5 mm tykkelse og sirkelformet hull med maks.
diameter 15 mm i innsugsporten, men etter stedet hvor luft og bensin blandes i
forgasseren, en begrenser på minimum 3 mm tykkelse og maks. sirkelformet hull med
diameter 9 mm i eksosporten foran eksosbendet.

Merk: Alt drivstoff må ledes gjennom eggektbegrenseren(ne).
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−
−

Væskekjølte motorer er ikke tillatt.
For alle tykkelser er det tillatt med avvik på +/- 0.3 mm, og for hulldiametre er det tillatt
med avvik på + 0.03 mm.

96.2.3.2 Motor for Junior B 2-tak og Junior B 4-takt

Motor som i 96.2.3 med effektbregrenser:
−

Effektbegrenser for 2-takt: minimum 3 mm tykkelse og sirkelformet hull med maks.
diameter 14 mm i eksosporten foran eksosbendet.

−

Effektbegrenser for 4-takt: minimum 5 mm tykkelse og sirkelformet hull med maks.
diameter 15 mm i innsugsporten, men etter stedet hvor luft og bensin blandes i
forgasseren.

Merk: Alt drivstoff må ledes gjennom effektbegrenseren(ne).
−
−

Væskekjølte motorer er ikke tillatt.
For alle tykkelser er det tillatt med avvik på +/- 0.3 mm, og for hulldiametre er det tillatt
med avvik på + 0.03 mm.

96.2.3.3 Motor for JUNIOR C

Motor som i 96.2.4. Både luft-og væskekjøling er tillatt. Ingen bearbeiding av motor er tillatt.

96.2.3.4 Motor for Senior OPEN MINI/MIDI 40

Motor som i 96.2.4. Både luft- og væskekjøling er tillatt.

96.2.3.5 Motor for Senior Open 50

Motor som i 96.2.4. Både luft- og væskekjøling er tillatt.

96.2.4

Forgasser

Enhver serieprodusert forgasser med maks. diameter på sprederen:
−
−

15 mm (sirkelformet) for Junior A, B og C 2-takt;
valgfri for Senior 40 og Senior OPEN 50

Sprederen kan være oval, men ikke overskride maks. diameter 15 mm.
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96.2.5

Eksosanlegg

Eksosanlegget kan ha alle typer konstruksjon. Det skal ikke være skarpe kanter bakerst på
lyddemperen.
Eksospotta/lyddemperen kan stikke ut maks. 50mm i bakkant av selve løpsmotorsykkelen.
Wirestyrt eksosventil er forbudt i alle klasser.

96.2.6

Støyreglement og støytest

Maksimum støygrense : 93 dB/A ved 8.000-9.000 o/min. (4-takt ved 5.000 – 6.000 o/min.) i
minimum 2 sekunder med bakhjulet i fri drift og påmontert drivkjede.
For Mini GP må girposisjonen være N (fri), (nøytral stilling).

96.2.6.1

Støytest

96.2.6.2

Testutstyr

96.2.6.3

Måling

Alle støytester må utføres på en åpen plass med minst 10 meter mellom motorsykkelen som
skal testes og vegger eller andre hindringer. Det skal være minimal støy fra omgivelsene.
Testeutstyret må kalibreres/justeres før testen og kalibreres/justeres på nytt ved
regelmessige intervaller.
Støymåling utføres med mikrofonen plassert 50 cm fra eksosrøret og i en vinkel på 45° målt
fra enden av eksosrørets midtlinje og på høyde med eksosrøret, men minst 20 cm over
bakken.
Hvis ikke dette er mulig kan målingen foretas ved 45° oppover. Se Teknisk Reglement (SRRR) pkt. 60.2.14.

96.2.7

Felger og dekk

Felger er fritt, men felgene må være serieproduserte. Dekk kan være med eller uten
mønster.
Dimensjon på felg med dekk:
Min. diameter: 240 mm
Maks. diameter: 280 mm
Maks. bredde: 110 mm
Spesialreglement Mini-Moto

Godkjent januar 2022

Side 13

96.2.8

Drivstoff og kjølevæske

Kun blyfri bensin er tillatt. Se pkt. 60. 2.10 i SR-RR (FIM’s tekniske reglement).
Som kjølevæske kan man kun benytte vann med 2 % tilsetning for å beskytte kjølesystemet.
Glykol er ikke tillatt.

96.2.9

Dødmannsbryter

96.2.10

Tenning

96.2.11

Hendler / styre

I alle klasser skal det være dødmannsknapp på venstre eller høyre side av styret. Knappen
skal være lett å nå med førerens hånd og må kunne stoppe motoren når nødvendig.
Modifisert tenningskurve er strengt forbudt. Engine control system (ECU) skal ikke endres
eller justeres.
Maks. lengde på hendler er 120 mm. Hver hendel må ha et kuleformet endestykke .
Det er tillatt med flatt endestykke på 10 mm. Endene på overflaten må være avrundet med
min. radius på 5 mm. Endestykket må være integrert i hendelen. Hver hendel må være
montert på separat festepunkt.
Maks. bredde på styret (fra venstre til høyre) er 550 mm.
Styret må minst ha 20 mm klaring til alle andre deler uansett posisjon.

96.2.12

Fothvilere

Min. lengde på fotpinner sett ovenfra er 29 mm. Hver fotpinne må ha et kuleformet
endestykke på min. 8 mm diameter. Hvis fotpinnene ikke er av den sammenfoldbare typen
må de være utstyrt med
gummi- eller teflonbelegg.

96.2.13

Bremser

Motorsykkelen må være utstyrt med to uavhengige skivebremssystemer, konsentrisk
fungerende bremser (mekanisk) eller hydrauliske bremser. En brems for forhjulet og en
brems for bakhjulet. Minimum Ø 5 mm monteringsskruer for bremseskivene.
Det anbefales at bremseskiven foran er tildekket for å unngå fysisk kontakt med skiven.
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96.2.14

Girkasse

96.2.15

Kåpe og deksler

96.2.16

Nummerplater

Utvekslingsforhold er valgfritt. Kjedet må være forsvarlig tildekket for å unngå kontakt med
foten. Kjedebeskytteren må monteres slik at man unngår direkte fysisk kontakt mellom
kjedegangen og drevene.
Skarpe kanter må avrundes til 5 mm.

Farger på startnummer og bakgrunn er valgfri i alle klasser, men må være i klar kontrast til
hverandre. Hver motorsykkel må ha nummerplate på front/lyktekåpa. Det må være minimum
10 mm ledig plass rundt startnummeret. Startnummerets fasong må være iht. FIMreglementet.
Nummerstørrelser:
Startnummer foran

96.2.17

høyde 90 mm

bredde 40 mm

strektykkelse 10
mm

Godkjenning av motorsykkel

Hver fører er ansvarlig for å framvise sin løpsmotorsykkel(sykler) for godkjenning av teknisk
kontrollant før første offisielle fritrening. Motorsykkelen må være i god stand og renvasket.
Når motorsykkelen er godkjent og merket er det førerens ansvar at den skal være i samme
stand som under kontrollen, og føreren står ansvarlig for evt. endringer og modifiseringer
som oppdages under teknisk kontroll etter racet.
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96.3 Teknisk reglement Mini GP
96.3.1

Generelle bestemmelser

Disse bestemmelsene kommer i tillegg til 96.2 Teknisk reglement for Minimoto. EC Mini GP
er åpent for Mini GP motorsykler som definert i 96.3.2 a) og b).
Motorsyklene kan ikke inneholde titan, beryllium eller karbondeler, med mindre noe annet
oppgis. Motorsykkelprodusentene må skriftlig dokumentere generelle data som mål og
tekniske detaljer. Føreren må til enhver tid rette seg etter reglene i den aktuelle klassen.

96.3.2

Kategorier og klasser

96.3.3

96.3.3

a) Mini GP 50
Standard 50cc 2-takt eller 100cc 4-takts motor, maks. 14 Hk; ingen modifiseringer
tillatt, kun 12” felger.
b) Mini GP 70
Standard 70cc 2-takt eller 125cc 4-takts motor, maks. 20 Hk; ingen modifiseringer
tillatt, kun 12” felger.

Motor for mini GP 50/70 CC klassene

Kun typegodkjent motor fra produsenten er tillatt. De tekniske spesifikasjonene fra produsent
(mål, vekt etc.) kan ikke modifiseres. Produsenten/fabrikken må framlegge skriftlige tekniske
data for godkjenning.
Bruk av spesifikke materialer som titan, karbon og beryllium er forbudt, med unntak av
clutchlamellene.
Sandblåsing og andre modifiseringer er forbudt, I tillegg til endringer, påmontering eller
fjerning av deler. Motorer fra foregående sesong(er) må modifiseres/oppdateres i henhold til
inneværende sesongs regler.

96.3.4

Sylinder

Tekniske data må inneholde en tegning av antall og mål på sylinderens hull. Det er tillatt med
et avvik på 0,3 mm på målene som er oppgitt i tekniske data. Dimensjoner på
sylinderpakningen er valgfri.
For å hindre effektmodifiseringer må produsenten oppgi avstanden fra stempelets topp til
sylinderen.
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96.3.5

Sylindertopp

96.3.6

Veivaksel

96.3.7

Tenning

96.3.8

Forgasser og luftfilter

Tekniske data må inneholde et bilde eller en tegning av forbrenningskammeret med mål for
utforming og volum. Det er tillatt med avvik på 0,3 mm.
På veivaksel, stempel, råde og stempelpinne er det tillatt med avvik på +/-2% i forhold til
original vekt.
Modifiserte tenningsintervaller er strengt forbudt. Engine control system (ECU) kan ikke
endres eller justeres.
Mini GP 50: 2-takt
Mini GP 70: 2-takt

15 mm – 4-takt
26 mm.
28 mm. 4-takt valgfritt.

Type/modell som levert/typegodkjent fra fabrikk.
I tilfeller hvor reguleringen er valgfri, må selve delen må være som standard fra produsent.
Det er forbudt med modifiseringer eller tilleggsdeler for å skape ”Venturi”-effekt på
gjennomstrømningen.
Lamellpakken må være som original. Lamellene kan skiftes med hensyn til både størrelse og
materiale, inklusive karbon.
Luftfilter og luftfilterboks må være som originallevert.

96.3.9

Eksosanlegg

96.3.10

Gir

96.3.11

Chassis

Det er strengt forbudt med ventiler eller andre innretninger i eksosanlegget for å øke
effekten. Eksosanlegget og -røret til 50/70 må være standard som oppgitt i tekniske data fra
produsenten, og med lyddemper.
Mekanisk girskift, ingen elektroniske innretninger er tillatt. Girutvekslingsforhold må være
som oppgitt i tekniske data fra produsenten.
Chassis må være originalt uten modifiseringer, som oppgitt i tekniske data fra produsenten.
Spesialreglement Mini-Moto
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96.3.12

Bremser

96.3.13

Vekt

96.3.14

Dekk

Skivebrems foran og bak. Dobbel skivebrems foran er tillatt i alle klasser.
Minimum vekt på motorsykkelen er 64 kilo for 2-takt og 66 kilo for 4-takt. 1 % avvik på
minimumsvekten er tillatt og vil bli målt etter racet.
Godkjente merker er: Dunlop, Maxxis, Sava og PTM, med mål I henhold til motorsykkelens
tekniske data fra produsent. Dekktyper er fritt (slicks, mønstret eller regndekk).
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Banereglement Mini-Moto
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1.

Banekrav Minimoto

1.1

Formål

Dette dokumentet inneholder retningslinjer for utforming av asfaltbaner og øvringsområder
som skalbrukes til trening eller konkurranse med motorsykler av redusert størrelse.
Dokumentet er utformet som et hjelpemiddel for baneinspektører i forbindelse med
godkjenning, og som retningslinjer for baneeier/klubb for utforming av midlertidige baner eller
som forberedelse til baneinspeksjon.

1.2

Omfang

Dette dokumentet omtaler utforming av baner og treningsområder for å gi tilfredstillende
sikkerhet tilutøvere, funksjonærer og tilskuere, ved å fremheve tekniske løsninger og
baneutforminger som er akseptable eller uakseptable for bruk av visse typer sykler.
Det henvises til spesialreglement for roadracing for å lese konkurranseregler. Det henvises til
forskrift barneidrettet for å lese regler som er spesifikke for barn.
Dette dokumentet omhandler ikke konkurransereglement eller teknisk reglement for noen av
desykkeltyper/-klasser som banene vurderes for.

1.3

Definisjoner

1.3.1 Minimoto
Minimoto brukes i dette dokumentet som en samlebetegnelse for alle motorsykkeltyper av
betydeligredusert størrelse, som inngår i roadracing-grenen i NMF. Disse motorsykkeltypene
inkluderer betegnelsene minimoto, mini-roadracing, mini-motard og mini-gp.

1.3.2 Gokartbane
En bane som er godkjent for gokart i henhold til regler fra Norges Bilsportforbund.

1.3.3 Øvingsområde
Et asfaltert område der det settes opp tekniske øvelser eller sammensetninger av
svinger/baneelementer.
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1.3.4 Midlertidig bane
Et asfaltert område der det settes opp en bane som skal brukes i en avgrenset periode,
typisk somdel av et arrangement som finner seg utenfor et motorsportanlegg eller utenfor det
offisielle kjøreområdet innenfor et motorsportanlegg.

1.4

Ansvar og autoritet Arbeidsgruppa for minimoto:

Gruppeleder ble valgt av roadracing-grenen under MSK 2020. Gruppens medlemmer er satt
sammenav grenleder og gruppeleder. Arbeidsgruppa for minimoto sitt mandat er å fremme
sporten ved å bl.a.foreslå endringer til regelverk.
Baneutvalget:
NMF sitt organ for inspeksjon og godkjenning av baner. Baneutvalget skal godkjenne alle
permanentebaner og anlegg, med unntak av de største asfaltbanene, som godkjennes av
FIM.

2

BANEBESKYTTELSE

Det overordnede målet er at utformingen av en bane, inkludert dens sikkerhetsbarrierer, skal
væreslik at utøverne, funksjonærer og tilskuere utsettes for minst mulig fare og skade.

2.1

Barrierer mellom banelegemer

Sikkerhetsbarrierer mellom banelegemer skal hindre at kjøretøy eller utøver som ferdes i én
del avbanen kan komme over i en annen del av banen.

2.2

Barrierer foran master o.l.

Sikkerhetsbarrierer brukes til å hindre at personer kommer i kontakt med harde objekter ved
banen,slik som lysmaster, signalmaster, flaggstolper, gjerder, gangbroer eller andre objekter
som kan utgjøre en fare for utøveren.

2.3

Avkjøringsområder

Som avkjøringsområder regnes åpen plass. Avkjøringsområder gir utøver og kjøretøy plass
til å redusere fart og kunne stoppe. Et avkjøringsområde kan være dekket med gress eller
asfalt, eller være utformet som en grusfelle.
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2.4

Grusfeller

Grusfeller finner man typisk i yttersving, og brukes til å redusere hastigheten til utøver og
kjøretøysom har forlatt det asfalterte banelegemet, innen disse møter vertikale
sikkerhetsbarrierer. En grusfelle er et avkjøringsområde som er utformet for å raskt redusere
utøver/kjøretøys hastighet.

2.5

Curbs

Brukes til å markere banelegemets avgrensing i svinger. Noen steder brukes curbs til å gi
ekstrabanebredde i utgang av sving.

2.6

Motorsykkel versus gokart

På en bane som er satt opp for karting kan det finnes elementer som er mindre gunstig for
utøvere avmotorsykkelsport. Eksempler på dette listes opp her.

2.6.1.Undergang og overgang
Enkelte gokartbaner har kjørebane i to nivåer, det vil si undergang/overgang der banen
kryssertraseen. Slike designløsninger kan gi større utfordringer for motorsyklister enn for
gokartførere.

2.6.2 Gjerder og barrierer på overgangen
Overgangen må være sikret slik at verken utøver eller kjøretøy har mulighet til å havne i den
nedredelen av traseen (ved undergangen).
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2.6.3 Gjerder og barrierer på overgangen
Fri høyde i undergangen må være tilstrekkelig til å eliminere sjansen for at en motorsyklist
(som sitterhøyere enn en gokartfører) kommer i kontakt med brolegemet.

2.6.4 Gangbroer, målseil og lignende
Gangbroer, målseil og andre objekter som strekker seg over banen kan utgjøre fare dersom
de er forlave, og dersom fundamentene står for nærme banelegemet.

2.6.5 Harde objekter nærme banelegemet
Brofundamenter, master og betongelementer er eksempler på objekter som kan forekomme
på en gokartbane, og som kan utgjøre en større fare for en motorsyklist enn for en
gokartfører.

2.7

Gjerder

Fanggjerder og nett brukes ofte for å skille banen fra depotområde eller publikumsområder.

3

KJØRETØYET

Hvilken høyde og utforming av sikkerhetsbarrierer som er nødvendig for å stoppe et kjøretøy,
betinges av kjøretøyets karakter:
Vekt
Tyngdepunktets plassering Hjulstørrelse
Fart
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Retningslinjene for utforming av bane og sikkerhetsbarrierer, slik presentert i dette
dokumentet, tarhensyn til tilstrekkelig sikkerhet for bruk av en sykkel med følgende
maksimale fysiske parametre:
Parameter

Maksimal verdi

Vekt (startklar/våt)

100 kg

Felgstørrelse

12 tommer

Setehøyde

80 cm

Effekt

25 hk

Eksempelbilde: Største motar-type sykkel som passer i defiisjonen, med voksen fører

Spesialreglement Mini-Moto

Godkjent januar 2022

Side 24

Eksempelbilde: Største racing-type sykkel som passer i definisjonen, med 12 år gammel
fører.

4

BANEKATEGORIER

MINIMOTO A

Bane godkjent for trening og konkurranser, inkludert statusløp. Ingen krav til
hastighetsreduserende tiltak, utover det som eventuelt følger av krav for
aldersbestemte klasser

MINIMOTO B

Bane for trening. Det kan defineres krav til hastighetsreduserende tiltak. Baner i
kategori minimoto B kan variert utforming og karakter, og kan inkludere
innendørsbaner, utendørsbaner som ikke holder god nok standard for løp, også
videre.

MINIMOTO C

Permanent treningsområde. Brukes for tekniske øvelser, og for å sette opp (små)
baner der formålet er å trene basisferdigheter.

MINIMOTO D

Midlertidig bane. Brukes typisk til oppvisning eller rekruttering. Kjøring foregår typisk
i relativt lav hastighet.
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4.1 Eksempler banekategori MINIMOTO A
Bilde: Eksempel på en stor utendørs gokartbane der det kjøres nasjonale løp i regi av
bilsportforbundet

Bilde: Eksempel på en stor utendørs gokartbane der det kjøres nasjonale løp i regi av
bilsportforbundet.
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4.2 Eksempler banekategori MINIMOTO B

Bilde: Eksempel på en innendørs gokartbane der traseen defineres og avgrenses av vertikale
barrierer, i dette tilfellet dekkstabler dekket med skliplate

Bilde: Eksempel på en utendørs gokartbane som ikke er i henhold til kravene for gokartløp. Store
deler av traseen er definert/avgrenset av vertikale barrierer, i form av dekkstabler.
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4.3 Eksempler banekategori MINIMOTO C

Bilde: Eksempel på et utendørs treningsområde. Området defineres som permanent, men øvelsene
kan endres ved behov.
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4.4 Eksempler banekategori MINIMOTO D

Bilde: Eksempel på en midlertidig bane som er laget for et arrangement av relativt kort varighet. I
dette tilfellet en liten løype/bane der traseen er definert/avgrenset med høyballer.
Kategori minimoto D kan også være et åpent treningsområde, slik som minimoto C, men som kun
skal benyttesmidlertidig i forbindelse med et tidsavgrenset arrangement.

5

GODKJENNINGSKRITERIER

5.1

MINIMOTO A

5.1.1 Typisk banekarakteristikk
En gokartbane i aktivt bruk av en gokartklubb, satt opp i henhold til internasjonale karting- regler. En
slik bane skal i utgangspunktet være god nok for minimoto. Likevel skal inspektør fra NMF
undersøkeat banens sikkerhetselementer er i henhold til kartingregler, og at banen ikke inneholder
designmomenter eller objekter som utgjør en særlig fare for motorsykkelsport.
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Godkjenningskriterier:
#

Element

Krav

1

Minimum lengde

600 m

2

Minimum banebredde

4m

3

Minimum horisontal distanse fra
banelegemet til dekkbarrierer

1,0 m

4

Minimum horisontal distanse fra
banelegemet til
sikkerhetsnetteller andre fysiske
objekter

1,5 m

5

2,5 m

7

Minimum fri høyde over banen
(vertikal distanse fra
banelegemettilbroer og andre
objekter over banen)
Minimum horistontal distanse i
fartsretning, fra idealspor i
svingtilfysiske objekter utenfor
banen (master,
brofundamenter, etc)
Baneskillere/barrierer

8

Barrierer foran flaggposter

Utforming i henhold til karting-regler (3 dekk i
høyden), helst over 50 cm.

9

Tildekking av master og
andrehardeobjekter

Skal dekkes med et støtabsorberende materiale til
minimum den høyde en fører har, sittende på sykkel.
150 cm, helst høyere.

6
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Minimum høyde i henhold til kartingreglement (40
cm), men helst over 50 cm.
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10

Avkjøringssoner

11

Gjerder

12

Avstand mellom banelegemer

13

Curbs

Minimum 3 meter avkjøringssone/grusfelle
mellom bane og barriere, i fartsretning, det vil si i
den retningkjøretøy og utøver beveger seg dersom
de kjører rett frem i stedet for å følge banens
kurver.
Fanggjerder og nett kan benyttes. Må være
hele.Konstruksjoner som er delvis åpne, slik
som «autovern», kan ikke benyttes. I henhold
til kartingreglement bør nederste 30cm
påmonteresskliplate.
Avstand mellom to banelegemer bør være mer
enn 5meter. Det skal være barrierer mellom
banelegemer dersom avstanden mellom
banelegemer er under 10 meter.
Curbs skal være i henhold til karting-reglement. Det
vilsiat curbs i innersving skal ha jevn overflate. Curbs i
yttersving kan ha «bølget» overflate.

5.1.2 Kjøreretning
Banen kan godkjennes for kjøring i begge retninger dersom banens utforming og dens
sikkerhetsbarrierer gjør at sikkerhet for utøvere er god nok i begge kjøreretninger. Dersom det blir
gittgodkjenningn til kjøring i begge retninger, skal dette fremkomme tydelig av godkjenningsbeviset.
Det er aktivitetslederens ansvar å sørge for at sikkerhet blir ivaretatt på hver trening, ved å tydelig
merke kjøreretning, åpne/stenge riktige på-/avkjøringsramper og informere utøverne, for baner som
ergodkjente for begge kjørereretninger.
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5.1.3 Curbs
Eksempler på curbs som godtas og ikke godtas.

Yttercurbs

Innercurbs

Innercurbs

Innercurbs
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5.1.4 Barrierer
Eksempler på barrierer man finner på gokartbaner.

Tecpro Karting Barriers 100x50 (50cm høye)

5.2

Dekkstabler

MINIMOTO B

5.2.1 Typisk banekarakteristikk
En gokartbane som ikke tilfredsstiller internasjonale karting-regler. Dette kan typisk være: en bane
der det ikke holdes konkurranser i regi av bilsportforbundet
en bane der det kun er kommersiell gokartkjøring, inkludert innendørsbaner en bane der
baneskillere/barrierer utgjør grensene for trase/banelegeme

5.2.2 Godkjenningskriterier
#

Element

Krav

1

Minimum lengde

300

2

Minimum banebredde

4

3

Minimum horisontal distanse fra
banelegemet til dekkbarrierer

0m
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4

Minimum vertikal distanse fra
banelegemet til broer og andre objekter
over banen

2,5 m

5

Baneskillere/barrierer

Banelegemer skal skilles av fysisk barriere, slik at det
er usannsynlig at utøver/kjøretøy kommer over ien
annen del av banen

6

Barrierer foran flaggposter

Det skal være barrierer foran flaggposter

7

Tildekking av master og andre harde
objekter

Skal dekkes med et støtabsorberende materiale til
minimum den høyde en fører har, sittende på
sykkel. 150 cm, helst høyere.

8

Avkjøringssoner

Det anbefales at banen har avkjøringssoner eller
ekstra banebredde i og nær svinger

9

Gjerder

Fanggjerder og nett kan benyttes. Må være hele.
Konstruksjoner som er delvis åpne, slik som
«autovern», kan ikke benyttes. I henhold til
kartingreglement bør nederste 30cm påmonteres
skliplate.

10

Avstand mellom banelegemer

Banelegemer skal skilles av fysisk barriere, dersom
det ikke er (stor nok) horisontal avstand mellom
banelegemer til å hindre at utøver/kjøretøy kommer
over i en annen del av banen

11

Hastighetsreduserende tiltak

Det skal innføres hastighetsreduserende tiltakt
(sjikaner) på steder der hastigheten (uten sjikane)
kan bli så høy at banens sikkerhtesbarrierer ikke
anses som gode nok. Banegodkjenningen skal
inneholde beskrivelse av sjikanenes plassering og
formål.
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5.2.3 Kjøreretning
Banen kan godkjennes for kjøring i begge retninger dersom banens utforming og dens
sikkerhetsbarrierer gjør at sikkerhet for utøvere er god nok i begge kjøreretninger.
Det er aktivitetslederens ansvar å sørge for at sikkerhet blir ivaretatt på hver trening, ved å tydelig
merke kjøreretning, åpne/stenge riktige på-/avkjøringsramper og informere utøverne, for baner som
ergodkjente for begge kjørereretninger.

5.3

MINIMOTO C

5.3.1 Typisk banekarakteristikk
Et asfaltert område som benyttes til trening, med fokus på tekniske øvelser og enkle momenter for å
øve på basisferdigheter. Området er et permanent treningsområde, men øvelsene på området kan
endres av aktivitetsleder. Øvelsene skal legges opp slik at hastighet tilpasses avstand til barrierer og
områdets avgrensninger.

5.3.2 Godkjenningskriterier
#

Element

Krav

1

Minimum lengde

30 m

2

Minimum bredde

20

3

Avgrensninger/avkjøringssoner

Området kan sikres på to måter:
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1.

området avgrenses fysisk med dekkstabler
eller andre barrierer som hindrer at utøveren
kjører ut av området

2.

området har en betydelig avkjøringssone
(avstand fra der øvelsen foregår til der det
åpneasfalterte området slutter)
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4

Minimum fri høyde over området
(vertikal distanse fra banelegemet til
broer og andre objekter over banen)

2,5 m

5

Tildekking av master og andre harde
objekter

Skal dekkes med et støtabsorberende materiale til
minimum den høyde en fører har, sittende på sykkel.
150 cm, helst høyere.

6

Gjerder

Fanggjerder og nett kan benyttes. Må være hele.
Konstruksjoner som er delvis åpne, slik som
«autovern», kan ikke benyttes. Gjerder/nett og
tilsvarende avgrensninger skal ikke være av en
utforming som kan «hekte» kjøretøy eller utøver.

7

Avkjøring og påkjøring

Området skal være utformet slik at avkjøring og
påkjøring kun er mulig på tiltenkte steder.

8

Skille mellom utøvere og andre

Områder for publikum/mannskap og ventende utøvere
skal tydelig skilles fra området der øvelsene pågår

9

Hastighet

Øvingsområdet skal primært benyttes til kjøring i
relativt lav hastighet, med formål å trene på
basisferdigheter

5.4

MINIMOTO D

5.4.1 Typisk banekarakteristikk
Et asfaltert område som benyttes til trening og oppvisning midlertidig. Sikkerhetsregler skal følge
kriteriene for banetype «minimoto C» (permanent øvingsområde) så langt det lar seg gjøre.
Øvelserog bruk skal tilpasses de faremomenter som aktivitetsleder ser at banen har.
Området godkjennes av sikkerhetsleder/aktivitetsleder.
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Vedlegg A
KONTAKTOPPLYSNINGER FOR PRODUSENTER OG DISTRIBUTØRER AV EKSTRA
SIKKERHETSINSTALLASJONER:
Airfence I, I S, IIS, Bike & Bike B
AIRFENCE SAFETY SYSTEMS Pty Ltd. (Australia)
P.o. box 7161 West Geelong. Victoria 32183 Australia
TEL: +61 3.5229 1311 FAX: +61 3.5229 2544 airfence@airfence.com
Alpina Air-Module, Air-Module AA, Defender, Super Defender, Super Defender 2 & Synthetic Bales
ALPINA SAFETY SYSTEMS GMBH
Lindenstrasse 4
A - 9552 STEINDORF
TEL: +43 4243 2480 0 FAX: +43 4243 2480 5 office@alpina.at
Bridgestone Module 1000 & Module 1300
BRIDGESTONE CORPORATION
1, Kashio-cho, Totsuka-Ku, J - YOKOHAMA
TEL: +81 45 825 7641 FAX: +81 45 825 7643 hayas5-m@bridgestone.co.jp
Filling Italiano Protection System (ONDA 27/33-20/26)
FILLING ITALIANA VIA MAMELI 51
I - 20058 VILLASANTA (MI)
TEL: +39 039 20 50 999 FAX: +39 039 20 50 977
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PKS Modele 1 & Modele 5
PKS PROMOTER SERVICE
Via Michele Angileri 162
I - 91020 PETROSINO (TP)
TEL/FAX: +39-0923-986166

pks@ctomline.it

Recticel Safeguard Barrier 1, 2 , 3, 4 & RR
RECTICEL PENDLE
UNIT 6 DALE MILL, HALLAM ROAD, NELSON UK – LANCASHIRE BB9 8DQ
TEL: +44 1282 697 528 FAX: +44 1282 694.766
www.safeguardbarriers.co.uk. safeguardbarriers@recticel.com
SPM AirPADS & Energy Absorber Type A
SPM SPA
VIA PROVINCIALE, 26 I – 1030 BRISSAGO
TEL: +39 0332 575 191 FAX: ++39 0332 576 579
www.spmspa.it.

info@spmspa.it

Trackcare Barrier, Inflatable Barrier & Hi-Lite
TRACKCARE MARKETING AND MAINTENANCE :
2. Casaeldona Rise
N.Ireland – BELFAST BT6 9RA
TEL: +44 1232 791 665 FAX: +44 1232 791 665 info@trackcare.com
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