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20 KONKURRANSEREGLEMENTET (SR- SPEEDWAY)

Dette reglementet vil gjennomgå en årlig oppdatering, og vil så langt det er mulig tilpasses de regler som
gjelder internasjonalt. Siste års endringer vil bli skrevet inn med fet skrift. Det skal gjelde for alle
Speedway løp og annen organisert aktivitet som arrangeres i Norge, med unntak av eventuelle
internasjonale status løp, hvor det internasjonale regelverket skal legges til grunn.
Skulle det oppstå situasjoner hvor det norske regelverket ikke er tilstrekkelig dekkende, skal det
internasjonale regelverket legges til grunn for eventuelle avgjørelser.
Reglementet er bygget opp med en generell del som gjelder for alle løp og annen organisert aktivitet. I
tillegg kommer en del som gjelder for åpne løp og en del som gjelder statusløpene Norgescup,
Norgesmesterskap individuelt og Norgesmesterskap lag.
For det internasjonale reglementet og reglement for VM og EM henvises det til FIM's og UEM's
hjemmesider på internett.

20.1 Generelt
Alle Speedway kortbane, Langbane og Is arrangement, både konkurranser og ordinære treninger utenom
konkurranser skal arrangeres i overensstemmelse med NMFs regler.
For alle treninger, arrangement og konkurranser som har med utøvere under 13 år gjelder forskrifter for
barneidrett i motorsport.
Alle løp må arrangeres på baner som er godkjent av NMF og av en klubb tilsluttet NMF. Alle baner skal
godkjennes av juryen før trening/konkurranse kan igangsettes.
Arrangøren er ansvarlig for alle nødvendige fasiliteter og personell for å sikre en rolig, sikker og effektiv
gjennomføring av arrangementet.
Når tilleggsreglene er godkjent forsikrer NMF arrangementet i tråd med FIMs, Norges Idrettsforbund og
Olympiske Komité (NIFs) og NMFs regler.

20.2 Førermøte
Det skal avholdes førermøte for alle førere foresatte / verge til førere under 16 år før første heat, i alle
stevner, inkl Liga og NM.
Oppmøte er obiligatorisk. Uteblivelse vil medføre startnekt.
Tidspunkt for førermøte skal fremkomme på TR.

21 MILJØ

Det påhviler både klubber, stevnearrangører og den enkelte deltaker et ansvar for i minst mulig grad å
skade miljøet. NMF's Miljøreglement skal til enhver tid følges, både ved trening og konkurranser. Det skal
legges særlig vekt på at bruken av et kjøreområde ikke medfører forurensning eller forsøpling, og at
omgivelsene blir minst mulig forstyrret.

21.1 Miljømatte Speedway
Miljømatte er obligatorisk. Den må være sammensatt av en absorberende del og en ugjennomtrengelig
del. Bruken er obligatorisk overalt hvor arbeid på motorsykler tillates av arrangørene.
Minimum tekniske data for matten er:
• Absorpsjon kapasitet: Minimum 1 liter
• Tykkelse: Minimum 5 til 7 mm
Minimum størrelse på matte:
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•
•

Speedway, Long Track and Grass Track: 160 cm X 75 cm
Is racing/is Speedway: 100 cm X 75 cm

22 DEFINISJON AV SPEEDWAY

Et rundbaneløp består av alle offisielle aktiviteter som er tilknyttet et racing arrangement. Dette starter
med de første administrative kontroller og tekniske verifikasjoner til eventuelle protester og appeller er
avgjort av Jury eller dommer.
Selve løpet består av en serie av flere heat, mellom flere førere/sidevognspar, som kjører på en elliptisk
bane med et toppdekke av knust stein, grus, knust tegl eller lignende ubundet materiale blandet inn i
grunnmaterialet (speedway), sand, grus eller lignende ubundet materiale blandet inn i grunnmaterialet
(langbane), fast jevn gresstorv med minimalt av ujevnheter (gressbane) og is med en minimumstykkelse
på 10 cm
(ice racing og is speedway ).
Disse løpene kan bli kjørt mellom førere/sidevognspar som konkurrerer individuelt, som et par, eller som
et lag. Hvert heat vil være begrenset til en klasse av motorsykler av samme gruppe.

22.1 Føreralder og kjøretøystørrelse Speedway
Ref. Barneidrettsreglement 6.2.1
Klasser
Over
Opptil
ccm
ccm
50
50
65 Cross

65

125

80

150

80
125
Grasstrack

50
100

85
125

250

175

250

500

249

500

1000

750

1000

2/4
takt
2

Max
hk
4

Drivstoff
Bensin

Min
Vekt
40

Alder

2

17

Bensin

45

8-10

8

11

4

14

Bensin

45

8-17

8

11

2

Bensin

55

10-17

9

11

4

60

13-16

13

13

4

Bensin
Metanol
Metanol

75

14

13

14

4

Metanol

77

16

15

16

4

Metanol

18

18

18

5-10

Trening
fra
5

Løp
5

23 TITLER

Øvelser og klasser definerte i dette reglement

23.1 Norgesmesterskaps (NM) øvelser og klasser

NMF godkjenner følgende Norgesmesterskap i Speedway.
Disse konkurransene er NMFs eiendom og skal arrangeres i tråd med NMFs pålegg.
Norgesmesterskap Speedway Individuelt
Norgesmesterskap Speedway Lag
Norgesmesterskap Langbane
Norgesmesterskap Speedway Par

23.2 Norgescup (NC) øvelser og klasser
Norges Cup 85 ccm 2 takt / 150 ccm 4 takt - 13 til 16 år
Norges Serie kan kjøres sammen med Norgescup i blandede heat, med separate resultatlister om det er
for få deltagere i NS til eget løp. Fra det år man fyller 13 år er kjøreren automatisk med i NC.
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23.3 Norges-serie (åpent) øvelser og klasser
Norges Serie 85 ccm 2 takt / 150 ccm 4 takt - 11 til 14 år
Norges Serie kan kjøres sammen med Norgescup i blandede heat, med separate resultatlister. Fra det år
man fyller 13 år er kjøreren automatisk med i NC

23.4 Liga
Ligaen er sammensatte lag og en lagleder
Ligaen kan deles inn i serier, for eksempel eliteserie, førstedivisjon, rekrutteringsserie osv.
Bestemmelsene om seriens sammensetning opprykk, nedrykk osv. fastsettes av NMF foran hver sesong
og dokumenteres i gjeldende regelverk.
Antall fører på laget meldes inn på Motorsport konferansen

23.5 Mosjonsklasse - Breddeklasser
Old Boys
Fra det år man fyller 34 år gis det anledning til å delta i ordinære stevner som
"Old Boys" med ordinær lisens.
”For lisenssøknader over 50 år, gjelder FIM Medical Code”

23.6 Is speedway
Alle kjøreregler er de samme som reglene for tradisjonell speedway kortbane bare på is. Kan kjøres som
mosjon, NC, lag eller internasjonalt.

24 FUNKSJONÆRERS ANSVARSOMRÅDE

Disse kommer i tillegg til det som allerede er beskrevet i fellesdelen og NKR

24.1 Juryleder langbaneløp
Tillegg til fellesdel avsnitt 5:
Det skal være en Juryleder ved alle Langbaneløp i Norge.
(På grunnlag av at det blir brukt ”ikke permanente baner”)
Ansvarsområder se avsnitt 5 i fellesdel

24.2 Dommer
Dommeren utøver øverste myndighet over treningen og løpet og er ansvarlig for å sørge for at alle regler
blir etterfulgt. Han kan rådføre seg med Jurylederen om nødvendig.
Dommeren har ikke ansvaret for organiseringen av løpet og han har ingen andre bemyndigede plikter
enn de som er definert i disse reglementene
Dommeren har rett til å nekte hvem som helst adgang til dommertårnet unntatt Stevnelederen, og under
løpets gang er det stevneleder eller den han bemyndiger som avgjør om utøver får snakke med dommer
Sammen med stevnelederen og Juryleder når dommer ikke selv er jurlyleder skal han kontrollere banen
og sikkerhetsgjerdet før treningen og før første heat i løpet starter.
Han skal nekte enhver fører/sidevognspar å delta i, eller enhver sykkel å brukes i treningen eller løpet,
om det etter hans mening setter andre førere eller publikum i fare.
Han må forsikre seg om at alle hans avgjørelser som påvirker eller endrer det utgitte programmet
umiddelbart blir meddelt stevnelederen for iverksetting (som for eksempel omkjøring av et heat,
ekskludering av en fører/sidevognspar, utsettelse, stopp eller avlysning av stevnet).

15

Spesialreglement for Speedway
Hvis baneforholdene eller andre situasjoner tilsier at dommeren vil velge å utsette, stoppe eller avlyse en
trening eller et stevne, bør han så snart som mulig innkalle til et jurymøte for en felles avgjørelse. Denne
avgjørelsen skal umiddelbart videreformidles til Stevnelederen for effektuering.
Uavhengig av denne avgjørelsen skal allikevel Stevneleder og førere/sidevognspar konsulteres før noen
avgjørelser som omhandler baneforhold, værforhold, føreres/sidevognspars sikt eller andre årsaker som
kan føre til farlige situasjoner for førere/sidevognspar eller publikum blir effektuert.
Speakeren skal informere publikum om avgjørelser tatt av juryen.
Dommeren/juryen kan ilegge straff til enhver person som unnlater å rette seg etter de gitte regler eller
instruksjoner, eller gjør seg skyldig i dårlig oppførsel, illojalitet eller usportslig oppførsel, eller
demonstrerer med ord eller handling mot avgjørelse tatt av dommeren eller annen autorisert funksjonær.
Straffen kan gis i form av bøter, ekskludering av fører/sidevognspar fra ett eller flere heat, utelukkelse fra
løpet og/eller en advarsel, eller en rapport til NMF slik at NMF kan gi en passende reaksjon.
Dommeren skal begrunne årsaken til en straff dersom personen det gjelder ber om en begrunnelse. Etter
å ha gitt begrunnelsen skal dommeren ikke diskutere saken, hverken privat eller offentlig.
Dommeren/juryens skal umiddelbart ta imot og behandle alle protester som Stevnelederen overleverer
ham i tråd med gjeldende regler i NKR og NMFs sanksjonsbestemmelser, disse regler samt TR.
Dommeren, sammen med juryen skal forsikre seg om at den tekniske kontrollen av førernes sykler og
sikkerhetsutstyr skjer i henhold til reglene
Dommeren skal dømme rekkefølgen ved målpassering og hans avgjørelse, så fort den er kunngjort, er
endelig og man kan ikke protestere på avgjørelsen.
En dommer er selv ansvarlig for å skaffe en erstatter om han selv er forhindret fra å møte, dog ikke ved
nasjonale mesterskapsløp. Da varsels NMF som finner en erstatter.

24.3 Stevneleder
Stevnelederen skal hindre enhver person fra å kontakte Dommeren direkte under stevnet, inkludert
kommunikasjon via telefon, uten dommerens godkjennelse.
Stevnelederen skal umiddelbart iverksette de påleggene som Dommeren gir ham verbalt (direkte eller via
telefon) eller skriftlig.
Stevnelederen skal påse at ingen fører/sidevognspar forlater depoet, og at heller ingen sykler eller
motorer blir fjernet derfra, under og etter løpet, uten tillatelse fra Dommeren.
Stevnelederen skal forvisse seg om at Speakeren har gjort seg kjent med sine plikter som nevnt i dette
reglementet.

24.4 Tidtaker

Tidtager er ikke obligatorisk ved nasjonale stevner men bør være utnevnt.
Han skal notere de tider som tas av vinneren i hvert heat og de tider som ellers kreves av Dommeren for
andre førere/sidevognspar.
Kun tiden, og ingen annen informasjon, kan opplyses til publikum.
Banerekorder skal bevitnes av tidtageren, oppbevares for kontroll og ikke bli slettet eller ødelagt uten
godkjennelse av Stevnelederen
Banerekorder som blir satt skal opplyses på resultatliste som blir innsendt til NMF
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24.5 Speaker
Speakeren skal gi publikum all nødvendig informasjon for at de skal kunne forstå de sportslige
hendelsene, og for at disse skal være underholdende.
Viktige moment vil være vinner tid i heat, navn på førere og eventuelt ny banerekord,.
Han skal gi alle de opplysninger som dommeren finner nødvendig, men ikke kommentere, gi uttrykk for
sin egen mening eller forsterke slike opplysninger eller avgjørelser som er tatt av dommeren og eller Jury.
Han skal være strengt upartisk i hva han sier og avstå fra enhver uttalelse som kan provosere publikum til
demonstrasjoner eller krav mot funksjonærer, førere/sidevognspar eller lag, eller oppmuntre deler av
publikummet til å irritere eller plage en annen del av publikummet.
Han skal ikke gi publikum informasjon i strid med SC (NKR), dette reglementet eller tilleggsreglene, eller
være usann, eller gi opplysninger om protester eller appeller som kommer inn under løpet eller som er på
gang.
Ved internasjonale stevner skal resultatene også bli gitt på engelsk

24.6 Startassistent
Startassistenten er ansvarlig for at:
Signalflagg, utelukkelsesskiver, ekstra teip til startgrind og gummistrikker, krittmaskin, raker og
brannslukkere er på plass ved starten i orden og klare til bruk før trening og løp begynner. Han skal også
sørge for at startgrinden fungerer korrekt.
Utforming og merking av startområdet gjøres etter reglementet, og at startområdet er godt preparert før
hvert heat.
Førerne/sidevognsparene er under kontroll når de gjør seg startklare og at han blir stående igjen ved
teipen helt til han er fornøyd med førernes/sidevognsparenes oppstilling i rett posisjon og klare til start.
Når han er fornøyd gir han signal til Dommeren, og når grønn lampe tennes går han bort fra teipen.
Signal fra dommeren om at heatet skal stoppes (rødt lys) blir repetert ved å vise rødt signalflagg. Skal en
fører utelukkes, vises svart flagg samt utelukkelsesdisken som indikerer utelukket førers hjelmfarge
(dommerens signal om at en fører er utelukket, er en tent lampe som viser førerens hjelmfarge).
Flaggsignal (gult med svart diagonalkryss) vises når det er en runde igjen, og målflagg (svart- og
hvitrutete) vises ved målpassering.
Flaggsignal blir brukt som bestemt av dommeren, hvis startgrinden eller signallampene ikke virker som de
skal.

24.7 Flaggvakter
Rundbane:
Det skal være minst 3 svingvakter i hver sving.
85ccm banen: Det skal være minst 2 svingvakter i hver sving
Langbane:
Det skal være minst 3 svingvakter i hver sving
En flaggvakt må være fylt 16 år, eller inneha minimum ungdomslisens for speedway, mx, ATV, Trail, etc.
Hver flaggvakt er ansvarlig for å vise rødt flagg når dommeren eller startassistenten gir signal om det.
Skulle det skje et uhell kan de, uten å sette seg selv eller andre førere som fortsatt kjører i fare, flytte en
sykkel til en sikker plass uten for banen.
Mellom heatene kan flaggvaktene hjelpe til med å preparere banen med river.

17

Spesialreglement for Speedway
24.8 Depotsjef
Depotsjefens ansvar
Bare førerne/sidevognsparene, deres mekanikere og andre personer med gyldige depotkort slippes inn i
depotet (politi, brann- og medisinsk personell i uniform samt leger behøver ikke depotkort).
Alt nødvendig utstyr, inkludert brannslokkingsapparater og redningsutstyr
(se Banereglementet) er på plass og klart til bruk
Alle førere som skal delta har registrert seg.
Syklene er stilt opp i depotet etter startnummerrekkefølgen eller nasjonalitet for å lettere å få en rask
identifikasjon.
Syklene har rett startnummer i henhold til programmet (når dette skal benyttes) og at førere/sidevognspar
er utstyrt med riktige hjelmfarger, eller riktig hjelmtrekk som er skikkelig tilpasset og satt korrekt på, før de
forlater depotet.
Aktuelle førere/sidevognspar er stilt opp og klare for neste heat de skal kjøre umiddelbart etter at det
pågående heatet har startet.
Banen er fri for alle hindringer før han slipper førere/sidevognspar ut på banen for trening eller for å kjøre
frem til start i et heat.
At depotporten kun er åpen når det er nødvendig for å slippe førere/sidevognspar, sykler og de som
dytter inn på banen, og at porten er ordentlig stengt under kjøring og at alle personer i depoet holdes på
sikker avstand fra porten.
Alle instruksjoner fra Dommeren eller Stevnelederen er klart forstått og blir utført.

25 PÅMELDINGER ”Tillegg til fellesdel 7.3 ”

Det skal betales startavgift på alle individuelle Speedway og langbane løp.
kr 200 for speedway og kr 500 for langbane. Startavgiften tilkommer arrangørklubb.

25.1 Påmeldingsfrist Liga
Påmeldingsfrist for lag som skal delta i liga 1 eller 2 divisjon er satt til 1. Desember året før sesongstart.
Lagen skal raporteres til grenleder med navn på utøver og lagleder innen fristen av Klubb formann.
Før stevne skal hver fører følge NMF´s gyldige påmeldingsrutiner og
påmeldte (inkl. innleide utlendinger) førernavn skal sendes på e-post samlet fra klubb til arrangør
minimum 7 dager før stevnedato.
Påmeldings e-post for laget skal innholde :
Klubb, fører, lagleder inkl tlf nr.

25.2 Internasjonalt mesterskap
En fører/sidevognspar som nekter nominering til et internasjonalt mesterskap eller som har akseptert
nomineringen men nekter eller ikke er i stand til å delta, skal bli suspendert internasjonalt og nasjonalt for
en minimumsperiode fra en dag før til en dag etter det løpet det gjelder. Videre skal han ansees som
ekskludert fra alle internasjonale mesterskap resten av sesongen.
Når en fører først er blitt påmeldt kan ikke forbund, annen sammenslutning eller person trekke ham fra
konkurransen uten godkjennelse fra FIM.
Dette gjelder ikke de tilfelle der overordnet myndighet (NMF eller NIF) har besluttet å ilegge utøveren
startnekt .
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For internasjonal deltagelse og uttak til landslag er det NMF som bestemmer hvilke kjørere som skal delta
ut fra gitte kriterier det gjeldende år.
Det vil normalt være Norske utøvere som innehar nasjonal eller int. konkurranselisens for speedway
grenene, utstedt av NMF og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NMF som kan tas ut til internasjonale
mesterskap.

25.3 Norgesmesterskapsrunder
Når det går Norgesmesterskapsrunder eller Finale gjelder samme regler om suspensjon fra alle andre
løp, for førere som har løst FIM-/UEM-/NMF-lisens og som har blitt nominert eller har kvalifisert seg for
gjeldende runde eller Finale. Brudd på denne regelen kan medføre bøter eller inndragning av lisens.
FIMs/UEMs mesterskapsløp har forrang.

25.4 En fører som har kvalifisert seg internasjonalt
En fører/sidevognspar som har startet i et internasjonalt mesterskap og kvalifisert seg til neste runde
(semifinale eller finale) må delta i denne såfremt det ikke forhindres av skade eller sykdom (med
startnektelse bekreftet skriftlig av kvalifisert lege) eller annen “force majeure”. En avgjørelse om
godkjenning av “force majeure”-årsaken må tas av den Internasjonale Juryen ved løpet hvor føreren er
fraværende eller av CCP Bureau om fraværet er kjent en uke forut for stevnet.

25.5 Avbud
Førere/sidevognspar som har meldt avbud til et hvilket som helst stevne suspenderes automatisk fra å
delta eller melde seg på i andre stevner under suspensjonsperioden.

25.6 Startnummer
Startnumrene ved alle nasjonale mesterskap vil bli trukket.
For de påfølgende runder vil startnumrene gjelde ut fra resultatlistene i forrige runde, eller som indikert i
den trukne startlisten.

25.7 Fremmøte
Alle førere må møte frem (og meddele sin ankomst ved eventuelt å kvittere for den) til det tidspunktet
som er bestemt i tilleggsreglene.
For speedway grenene er dette tidspunktet 2 timer før start, unntatt Norsk liga hvor fremmøtetiden er 1,5
timer før start første heat.

25.8 Kjørevester
Er det bestemt i tilleggsreglene at forbundet eller arrangøren holder kjørevestene, er det obligatorisk for
alle førerne/passasjerene og alltid bruke disse kjørevestene under trening, pressekonferanser, løp og
premieutdeling. I slike tilfeller kan forbundet eller arrangørene bruke kjørevestene til reklame.
I åpne nasjonale løp og NM individuelt skal føreren bruke moderklubbens kjørevest om ikke annet står i
tilleggsreglene.
I ligastevner skal det brukes klubbvest.
Startnummer som er trykt eller festet foran eller bak på kjøredressen er ikke tillatt. Kjøredresser kan ha
påsydd klubbvest men må da ha feste anordning for start nr bak . Størrelsen på startnummeret skal være
200 x 120 mm for hvert tall, og med en skriftbredde på 30 mm.
Lag skal ha identiske kjørevester med klubbnavn/logo, sponsor reklame kan være forskjellig på vester fra
samme lag.
Det er ikke tillatt å dekke til noen del av kjørevesten på noen måte, unntatt for skulderstroppene.

19

Spesialreglement for Speedway
25.9 Hjelmfarger
Hver fører/sidevognspar skal ha minst ett hjelmtrekk for hver av fargene som skal brukes i stevnet.
Endringer eller tillegg til styrthjelmens opprinnelige form skal kun utføres etter tilvirkers presise krav,
forslag og spesifikasjoner.
I hvert heat, og i henhold til hans startposisjon, må føreren/sidevognsparet bruke hjelmtrekk slik at
Dommeren, TV, publikum, etc. kan identifisere ham.
Føreres/sidevognpars hjelmtrekk skal være produsert i disse fargene
(RAL traffikk farger):
RØD (3020)
BLÅ (5017)
HVIT (9016)
GUL (1023)
GRØNN (6024)
SVART/HVIT (9005/9016)
Hjelmtrekket må være skikkelig tilpasset og satt på hjelmen. Hjelmfargene må ikke under noen
omstendighet være dekket av skrift, reklame eller lignende, eller på annen måte være tildekket.
Hjelmtrekkene som føreren skal bruke, med de foreskrevne farger, er en del av hans personlige utstyr.
Det er obligatorisk for føreren å ha de nødvendige farger klare til bruk i overensstemmelse med reglene
for de ulike grenene.
I heat med 4 førere skal hjelmtrekkene ha fargene rød, blå, hvit og gul. I heat med 6 førere skal
hjelmtrekkene i tillegg ha fargene grønn og svart/hvit.

26 BANER

Banen skal være i overensstemmelse med banereglementet i banereglement for rundbaneanlegg. ”FIM
reglement Track Racing Circuits (STRC)”.
Baner som skal brukes til internasjonale mesterskap skal være godkjent av FIM og inneha en gyldig FIM
banelisens
Baner for nasjonale løp i Norge godkjennes av NMF og lisensen er gyldig for tre år av gangen.

27 MOTORSYKLER

Spesifikasjoner på motorsykler, regler om drivstoff og restriksjoner på lydnivået skal være i
overensstemmelse med Teknisk Reglement Rundbane.
Bruk av langbanesykler eller støtdempere på bakrammen til en speedwaysykkel er strengt forbudt på
speedwayløp.

27.1 Maskinkontroll
Før løpet skal alle motorer og sykler kontrolleres om de er i overensstemmelse med gjeldende regler. Før
treningen skal alle motorene og syklene gjennomgå en sikkerhetstest.
Motorer og sykler som ikke er i overensstemmelse med reglene er forbudt å benytte.
I alle løp kan sylindervolumet, forgasseråpningen og vekt på sykler som er brukt av førere som ender på
1., 2. eller 3. plass, kontrolleres om dommer/jury finner det nødvendig eller det er lagt inn protest.
Dommeren kan gi pålegg om at en hvilken som helst motor eller sykkel skal kontrolleres på nytt når som
helst under trening eller løp.
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I alle nasjonale mesterskap skal det benyttes og fylles ut offisielle NMF -skjemaer ved den tekniske
kontrollen.
Mekanikerne må være tilstede med syklene til den tiden som er bestemt i tilleggsreglene for teknisk
kontroll.

27.2 Drivstoff
Kun ren metanol, uten tilsetninger av noe slag, skal benyttes.
Prøve av drivstoffet kan forlanges tatt under hele stevnet etter pålegg fra dommeren.

27.3 Kunstig varming av dekk
Dommeren skal umiddelbart ekskludere en fører/sidevognspar hvis bakhjulet på hans motorsykkel har
blitt kunstig varmet før start av heatet. Dette omfatter også spinning av bakhjulet mens det er i kontakt
med banen eller et hvilket som helst annet objekt. Dette gjelder ikke for prøvestarter.

27.4 Antall motorsykler
Man kan ha to sykler i depo og man kan ha den tredje i parc ferme. Hvis utøver ønsker å bruke en sykkel
fra parc ferme må han ta en av de han har i depo og bytte med den i parc ferme.

28 TRENING

Informasjon om dato og klokkeslett for treningen skal klart gå frem i TR for stevnet.
Om dette ikke fremkommer er det ingen trening.
Værforhold og ulykker kan medføre endringer i denne fremgangsmåten, og endringer i forhold til det
oppsatte kan bare gjøres av Juryen.
Om vær og baneforholdene tillater det kan Juryen tillate en egen trening for førere som deltar i
ekstraheat.

28.1 Speedway og Is Speedway
Trening er ikke obligatorisk for førerne.
Treningen skal arrangeres tidligst dagen før løpet, og om den er planlagt samme dag som løpet skal
treningen starte i god tid før første heat.
Ved statusløp skal førerne deles opp i to like store grupper.
Hver gruppe vil bli tildelt 2 treningsperioder på 15 minutter hver; maksimalt 4 førere tillates å trene
samtidig. Hver treningssesjon skal maksimalt være på 2 minutter. Hver enkelt fører har selv ansvaret for
å stille seg opp klar til trening innenfor tiden til sin gruppes treningsperiode. Etter klarsignal fra
Stevnelederen vil føreren få tillatelse til å kjøre ut på banen. Den frie treningen vil bli etterfulgt av en
starttrening. Hver fører skal gis 2 starter etterfulgt av 2 runder hver gang.

28.2 Speedway lag stevne
Trening er ikke obligatorisk for førerne.
Lag som ønsker å trene må gjøre dette innenfor den offisielle treningstiden som er satt opp for hvert lag.
Hvert lag vil bli tildelt 2 treningsperioder på 10 minutter hver. Lag kan ha maksimalt 7 førere som deltar på
treningen, men kun 5 av disse kan være på banen samtidig. Hver treningssesjon skal maksimalt være på
2 minutter. Hver enkelt fører har selv ansvaret for å stille seg opp klar til trening innenfor tiden til sitt lags
treningsperiode. Etter klarsignal fra Stevnelederen vil føreren få tillatelse til å kjøre ut på banen. Den frie
treningen vil bli etterfulgt av en starttrening. Hver fører skal gis 2 starter etterfulgt av 2 runder hver gang.
Det er forbudt å gjøre prøvestarter i inngang eller utgang av svinger og på startlangsiden.
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28.3 Sidevogn 1000ccm stevne
Trening er ikke obligatorisk for sidevognsparene.
Treningen skal arrangeres tidligst dagen før løpet, og om den er planlagt samme dag som løpet skal
treningen starte i god tid før første heat.
En enkelt treningsperiode på 1 time skal arrangeres. Sidevognspar kan trene fritt innenfor denne
perioden, men kun 4 sidevognspar kan være på banen samtidig. Hver treningssesjon skal maksimalt
være på 2 minutter. Hver enkelt sidevognspar har selv ansvaret for å stille seg opp klar til trening innenfor
tiden til sitt lags treningsperiode. Etter klarsignal fra Stevnelederen vil føreren få tillatelse til å kjøre ut på
banen. Den frie treningen vil bli etterfulgt av en starttrening. Hver fører skal gis 2 starter etterfulgt av 2
runder hver gang.
Det er forbudt å gjøre prøvestarter i inngang eller utgang av svinger og på startlangsiden.

28.4 Ice Racing
Trening er ikke obligatorisk ved nasjonale løp i isracing
Treningen skal ikke være senere enn 1 dag før og ikke tidligere enn 2 dager før stevnet. Hver fører skal
minimum få 3 treningssesjoner på 2 minutter hver. Deretter skal hver fører kjøre 2 starter etterfulgt av to
runder for hver start.
En mekaniker per fører er tillatt på indre bane under treningen.
I tilfelle av “force majeure”, kan den Juryen bestemme unntak fra obligatorisk trening for Isracing.
En fører anses å ha trent om han har fullført minst 3 runder i en av treningssesjonene.

28.5 Langbane & Gressbane
Trening er ikke obligatorisk for førerne.
Treningen skal ikke holdes tidligere enn 2 dager. Hver kjører gis anledning til trening bestående av 2
omganger a 6 minutter samt spesiell starttrening.
En kjører som ikke møter fram til fastsatt tid i følge TR og som ikke tar del i trening, skal utelukkes fra
stevnet. Han kan heller ikke gjøre krav på reiseutgifter eller annen form for godtgørelse.
Unntak fra regelen om obligatorisk trening kan gjøres av NMF's kontrollant og dommer i samråd med
stevnelederen dersom det kan klart slåes fast at en kjører er forsinket på grunn av "force majeure."
Såfremt vær og baneforholdene er gode kan dommeren tillate ytterligere trening

29 GJENNOMFØRINGEN AV STEVNET

For nasjonale løp skal det i tilleggsreglene informeres om det benyttes andre kjøreskjemaer enn det som
her er bestemt.

29.1 Kjøreretning
Alle heat kjøres mot urviserens retning utenom sidevogn 1000ccm som kjøres med urviserens retning.

29.2 Punktlighet i starten
Alle stevner skal starte på en bestemt tid, og førerne skal være klare til å kjøre frem til start når de får
klarsignal fra ansvarlig funksjonær.
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29.3 Speedway, Ice Racing og Is Speedway
Dommeren skal sette heatet under 2 minutters-fristen om alle førerne ikke er fremme ved startområdet i
rett tid. Dette gjøres ved at han tenner en lampe (gult roterende lys) og et horn, som er både hørbart og
synlig i depoet. Fristen gjelder alle 4 førerne og kan bare gis en gang.
Unntatt når dommeren anser at det er gyldig grunn for at starten i et påfølgende heat er forsinket, skal
tiden mellom målgang i et heat og start i det neste ikke overstige 4 minutter inkludert 2 minutters-perioden
som her er nevnt.
Hvis noen av førerne ikke er klare til start innen disse 2 minuttene skal de ekskluderes fra heatet.
I individuelle løp skal en ekskludert fører erstattes av en erstatningsfører.

29.4 Langbane, Gressbane og 1000ccm Sidevogn
Dommeren skal sette heatet under 3 minutters-fristen om førerne ikke er fremme ved startområdet i rett
tid. Dette gjøres ved at han tenner en lampe (gult roterende lys) og et horn, som er både hørbart og synlig
i depoet. Fristen gjelder alle førere/sidevognspar og kan bare gis en gang.
Unntatt når dommeren anser at det er gyldig grunn for at starten i et påfølgende heat er forsinket, skal
tiden mellom målgang i et heat og start i det neste ikke overstige 5 minutter inkludert 3 minutters-perioden
som her er nevnt.
Hvis noen av førerne/sidevognsparene ikke er klare til start innen disse 3 minuttene, skal de ekskluderes
fra heatet.
I individuelle løp skal en ekskludert fører/sidevognspar erstattes av en erstatningsfører/sidevognspar.

29.5 Startposisjoner
I henhold til hvordan stevnet er bestemt gjennomført i SR kan førere som er medlem av samme lag eller
par bytte startposisjoner som de ønsker i hvert heat.

29.6 Starten

På klarsignal fra deposjefen (eller etter signal i depoet) skal de førere/sidevognspar som skal kjøre i det
gjeldende heat, samtidig og mot urviserens retning (1000 ccm sidevogn kjører med urviserens retning),
kjøre rett frem til startområdet hvor de skal stoppe for å være under Start Marshalls kontroll.
Motorene skal gå og syklene skal stå parallelt med innerkanten av banen og med framhjulet maksimalt 10
cm fra teipen på startgrinden.
Dommeren skal, når han er fornøyd med at førerne/sidevognsparene er korrekt oppstilt, tenne den
grønne lampen som indikerer at starten er nært forestående og at Start Marshallen skal gå bort fra teipen.
Etter en pause som er lang nok til at førerne/sidevognsparene skal kunne rette sin oppmerksomhet mot
teipen, skal Dommeren utløse startgrinden.

29.7 Tyvstart

Den føreren/sidevognsparet som lar sin motorsykkel bevege seg fremover og som (først) berører eller
bryter èn eller flere av teipene etter at dommeren har tent den grønne lampen, skal ekskluderes. Starten
skal deretter skje på nytt.
Hvis en eller flere førere/sidevognspar har beveget sykkelen etter at den grønne lampen er tent, men
uten å berøre teipen, skal dommeren stoppe heatet. Fører(e) som er skyld i at heatet blir stoppet skal
tildeles advarsel for dårlig startdisiplin. Advarselen gjelder for hele resten av stevnet og innebærer at
de(n) som har fått en advarsel vil bli utelukket fra senere omstarter hvis de(n) pånytt gjør seg skyldig i
dårlig startdisiplin.
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29.8 Forsinkelse av starten
En fører/sidevognspar som unnlater å kjøre direkte fra depoet og frem til startområdet, forsinker starten
på annen måte eller hindrer startgrinden fra å kunne utløses korrekt, kan utelukkes fra heatet om
Dommeren beslutter det.

29.9 Erstatning av ekskludert fører/sidevognspar
I individuelle konkurranser skal en fører som er ekskludert etter bestemmelsene i art 29.2 punktlighet ved
starten, 29.7 berører teipen eller 29.8 forsinker starten, erstattes av en erstatningsfører.
I Par og Lagkonkurranser skal en fører som er ekskludert etter disse bestemmelsene ikke erstattes.

29.10 Feil på startgrinden

Om Dommeren finner at starten ikke har vært korrekt, på grunn av funksjonsfeil på startgrinden eller av
annen grunn, skal han umiddelbart stoppe heatet og beordre omstart for samtlige førere/sidevognspar.
Om startgrinden fullstendig skulle slutte å virke, skal dommeren starte heatene ved først å tenne grønn
lampe og som skal slås av for å indikere start. Alternativt kan flagg benyttes.

29.11 Hjelp ved starten
Etter at grønn lampe er tent (eller annet starttegn er gitt), eller startgrinden er utløst, får en
fører/sidevognspar ikke motta hjelp utenfra.
Om motoren på dette tidspunkt ikke går av egen kraft etter at grønn lampe er tent, er den
føreren/sidevognsparet det gjelder ekskludert fra heatet og han må forlate banen med sykkelen.

29.12 Kryssing av banemarkeringen
Den føreren/sidevognsparet som under et heat krysser innerkantmarkeringen på banen med 2 hjul
samtidig skal ekskluderes om ikke, etter dommerens mening, dette ble gjort av sikkerhetsgrunner ovenfor
andre førere/sidevognspar eller føreren/sidevognsparet det gjelder ble presset av banen av en annen
fører/sidevognspar.
Denne regelen gjelder også kryssing (solo: 2 hjul og sidevogn: sidevognshjulet) av ytterkantmarkeringen
på baner som er omgitt av en avkjøringssone.

29.13 Ekskludering på grunn av støy

Om noen del av motorsykkelens eksossystem under løp eller trening blir forskjøvet, delt, skadet eller på
annen måte svikter, slik at all eksos ikke passerer gjennom lyddemperen på riktig måte, skal
føreren/sidevognsparet øyeblikkelig ekskluderes fra heatet eller fra treningsomgangen.

29.14 Regelstridig eller farlig kjøring
Dommeren skal umiddelbart ekskludere den føreren/sidevognsparet som han anser gjør seg skyldig i
regelstridig, usportslig eller farlig kjøring.
Om, etter Dommerens mening, slik oppførsel gir føreren (eller laget)/sidevognsparet det gjelder en fordel,
eller påvirker sjansene til en eller flere av de andre førerne/sidevognsparen, kan Dommeren stoppe
heatet og beordre omstart.
Det kan ikke protesteres eller appelleres på en dommeravgjørelse om regelstridig, usportslig eller farlig
kjøring, eller dersom Dommer bestemmer seg for å bedømme heatet ferdigkjørt før alle obligatoriske
runder er fullført.
Om en Dommer dømmer heatet avsluttet etter at minst en fører har passert mållinjen, skal det ikke skje
noen omstart.
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Dersom hvilken som helst fører/sidevognspar ikke er i stand til å fullføre på grunn av regelstridig,
usportslig eller farlig kjøring av en eller flere andre førere/sidevognspar og som en følge av dette er blitt
ekskludert, skal føreren/sidevognsparet tilkjennes den plasseringen han hadde umiddelbart før den
regelstridige, usportslige eller farlige kjøringen fant sted. Dette åpner også for plassopprykk for alle andre
som følge av utelukkelsen av en skyldig fører/sidevognspar.
En tilsvarende regel skal også gjelde for en fører/sidevognspar som etter Dommerens mening av
sikkerhetsgrunner har lagt ned sykkelen eller kjørt av banen.

29.15 Hjelp utenfra

En fører/sidevognspar skal utelukkes fra heatet om han, etter at grønn lampe er tent (eller annet starttegn
er gitt), eller etter at heatet har blitt korrekt startet, mottar hjelp fra utenforstående unntatt når han og/eller
sykkelen får hjelp til å komme av banen av sikkerhetsgrunner.
All kontakt som føreren/sidevognsparet eller hans sykkel har med utenforstående personer, enten det er
ment å gi hjelp eller ikke, skal bedømmes som hjelp fra utenforstående.

29.16 Ekskludering
Ekskluderte førere/sidevognspar må forlate banen uten forsinkelse og returnere til depoet så fort som
mulig etter at heatet er stoppet eller avsluttet.
Om en fører/sidevognspar blir ekskludert etter målplassering, skal førerne/sidevognsparene som kom bak
ham i mål rykke opp en plass.

29.17 Tidsbegrensning

Ingen protest eller appell er tillatt mot denne regelen.
Førere/sidevognspar skal bedømmes å ha brutt et heat om de ikke har påbegynt siste runde før vinneren
har passert mållinjen.

29.18 Speedway, Ice Racing og Is Speedway
En fører/sidevognspar må også anses å ha brutt heatet om han ikke har fullført det korrekte antall runder
innen 3 minutter etter starten på heatet.

29.19 Langbane, Gressbane og 1000ccm sidevogn
En fører må også anses å ha brutt heatet om han ikke har fullført det korrekte antall runder innen 6
minutter etter starten på heatet.

29.20 Feil avflagging for målgang
Når et heat har fått målflagg før det rette antall runder er kjørt av ledende fører, skal Dommeren erklære
heatet ugyldig og beordre omstart.
Om målflagget ikke har blitt vist etter at det rette antall runder er kjørt, skal målflagget anses å ha blitt vist
og resultatet etter det rette antall runder blir gjeldende.

29.21 Omstart av heat
Om en ulykke inntreffer på banen og det, etter Dommerens mening, er farlig å fortsette heatet, skal han
stoppe heatet. Bare Dommeren har myndighet til beordre et heat stoppet.
Enhver fører/sidevognspar som, uansett grunn, er bedømt som hovedårsak i at heatet er stoppet, skal
utelukkes og får ikke delta i omstarten. En erstatningsfører kan ikke ta dennes plass.
Dommeren kan tillate enhver fører/sidevognspar som har falt på grunn av hendelsen eller som med
hensikt har lagt ned sykkelen eller kjørt av banen av sikkerhetshensyn, å delta i omstarten. I så tilfelle
skal det ses bort fra hjelp som denne har fått fra utenforstående.
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Enhver fører/sidevognspar som har rett til å delta i omstarten kan bytte sykkel før omstarten.
En erstatningsfører kan erstatte en fører/sidevognspar som har skadet seg eller ødelagt motorsykkelen
og av den grunn ikke kan delta i omstarten, men som ikke er blitt utelukket for å ha forårsaket omstarten.
Når førerne/sidevognsparene skal delta i omstarten, skal de starte fra sine opprinnelige startposisjoner.
Erstatningsførere som erstatter førere/sidevognspar som ikke er utelukket, skal innta startposisjonen til
den føreren/sidevognsparet de erstatter.
Når en fører/sidevognspar har blitt ekskludert i Par- eller Lagheat, kan lagkameraten velge om han vil
starte i sitt opprinnelige startspor eller fra startsporet til den ekskluderte lagkameraten.
Den fører/sidevognspar som ikke har startet i, har brutt (dette inkluderer også de tilfelle hvor motoren ikke
går fremover av egen kraft når heatet stoppes) eller har blitt ekskludert fra heatet som er beordret til
omstart, skal ikke tillates å delta i omstarten, unntatt i de tilfeller hvor han har brutt som følge av
regelstridig kjøring av en annen fører eller stanset av sikkerhetshensyn som nevnt over.

29.22 Fører/sidevognspar som trekker seg
Har en fører/sidevognspar ankommet til løpet og meldt sin ankomst på korrekt måte, vil den
føreren/sidevognsparet som ikke er klar til å starte til den tiden som er bestemt i tilleggsreglene eller som
nekter å kjøre ett eller flere av de heat han er satt opp i uten en (for Dommeren) akseptabel grunn, gjøre
seg skyldig i en forseelse som føreren/sidevognsparet kan bli straffet for av arrangørforbundet/den
Internasjonale Juryen.
En fører/sidevognspar som har startet i et heat og som etter Dommerens mening ikke gjør sitt beste, har
gjort seg skyldig i en forseelse som kan straffes med utelukkelse fra heatet eller en annen straff.
Ingen fører/sidevognspar får forlate stevnet, trekke seg eller slutte å delta i et løp uten tillatelse. En slik
tillatelse kan bare gis av Dommeren etter at denne har konsultert den Internasjonale Juryen.
En arrangør, funksjonær eller annen person som forhindrer eller forsøker å hindre en fører/sidevognspar
(unntatt i skadetilfeller), Par eller Lag fra å kjøre et heat eller stevne, gjør seg skyldig i en forseelse som
han kan straffes for

29.23 Resultatberegning
Resultater bestemmes normalt av poeng relatert til rekkefølgen ved målgang. Andre metoder kan
benyttes, og i slike tilfeller skal dette stå i tilleggsreglene.
Vinneren av heatet er den fører/sidevognspar som har kjørt det rette antall runder på kortest tid.
Førerne/sidevognsparene blir deretter plassert i den rekkefølgen de passerer mållinjen.
Kun Dommeren kan bestemme antall poeng som skal deles ut til fører/sidevognspar i hvert heat. Også
Ekskludering skal tas med i denne betraktningen.
Dommeren avgjørelse er endelig så snart den er annonsert og kan ikke protesteres på. Med en
rekkefølgen over mål samt poengtildeling er bestemt og annonsert kan ikke gjeldende heat under noen
omstendigheter bli kjørt om.
Når to eller flere førere/sidevognspar krysser mållinjen på lik tid, skal det antall poeng for de plasseringer
de representerer legges sammen og deretter deles likt mellom førerne/sidevognsparene det gjelder.
Når poeng blir tildelt i henhold til plasseringen i Finale heat i stevner, bør et kronologisk kriteria bli brukt
for poengtildeling (når dette kan gjøres).
En fører (for sidevognspar både fører og passasjer) må være i fysisk kontakt med sin motorsykkel når
mållinjen krysses.
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29.24 Føreres/sidevognpars poeng
I hvert heat skal førerne tildeles poeng etter følgende skala
Heat med 4 førere/sidevognspar:

3 poeng for 1. plass
2 poeng for 2 "
1 poeng for 3 "
0 poeng for 4 "

Heat med 5 førere/sidevognspar:

4 poeng for 1. plass
3 poeng for 2 "
2 poeng for 3 "
1 poeng for 4 "
0 poeng for 5 ”

Heat med 6 førere/sidevognspar:

5 poeng for 1. plass
4 poeng for 2 "
3 poeng for 3 "
2 poeng for 4 "
1 poeng for 5 "
0 poeng for 6 "

For førere/sidevognspar som ikke har fullført det korrekte antall runder eller av annen grunn ikke har
fullført et heat, skal følgende noteres i programmet på disse:
M = Ekskludert av 2 minutters regel

D = Ekskludert

R = Brutt heatet

T = Ekskludert for tyvstart

F = Fall men ikke ekskludert

N = Ikke startet

29.25 Poenglikhet
29.25.1 Speedway, Ice Racing Is Speedway og 1000ccm sidevogn
I alle løp, etter at alle programfestede heat er kjørt, vil det være omkjøringsheat for å skille enhver
poenglikhet mellom førere ihht det som er beskrevet nedenfor. Startposisjoner i omkjøringsheat skal
trekkes i nærvær av Jurypresidenten.
Skulle det være poenglikhet på de tre første plassene eller for siste kvalifiseringsplass eller
reserveplasser til neste runde, skal det være et omkjøringsheat for å skille poenglikheten. Er det
poenglikhet for flere av de nevnte plasseringene, skal omkjøring gjennomføres separat for hver klasse og
hver poenglikhetsplassering.
Alle andre saker som omhandler poenglikhet vil bli løst i følgende rekkefølge:
Fordel vil bli gitt til førere/sidevognspar som har flest antall 1.plasser, og om dette er likt så regnes flest
antall 2. plasser, 3. Plasser og 4. plasser (og evt. også 5. og 6. plasser).(”0” poeng for siste plass regnes
å være bedre enn M-R-F-T-D-N)
Hvis det fremdeles er poenglikhet mellom 2 førere/sidevognspar vil fordel bli gitt til den
fører/sidevognspar som fikk best plassering i det heatet de to førerne/sidevognsparet møttes.
Hvis det fremdeles er poenglikehet mellom MER enn 2 førere/sidevognspar skal det sjekkes om det er
mulig å skille dem på innbyrdes oppgjør. For eksempel:
Dersom fører/sidevognspar A har slått fører/sidevognspar B
Dersom fører/sidevognspar A har slått fører/sidevognspar C
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Dersom fører/sidevognspar B har slått fører/sidevognspar C
Presedens i dette tilfellet vil bli gitt til A foran B og til slutt C.
Hvis hverken løsning a), b) eller c) kan brukes skal loddtrekning benyttes for å skille poenglikhet.
Når fem førere/sidevognspar står likt på poeng, skal følgende omkjøringsskjema benyttes:
Heat 1:
Heat 2:
Heat 3:
Heat 4:

Fører/sidevognspar A, B og C
Fører/sidevognspar D og E
2. og 3. plass i Heat 1 og 2. plass i Heat 2
1. plass i Heat 1, 1. plass i Heat 2 samt
1. og 2. plass fra Heat 3

Dersom en eller flere omkjøringer ikke kan avholdes på grunn av ”force majeure” så vil poenglikhet bli
delt i henhold til pkt. a), b), c) og d) i denne artikkelen.

29.25.2 Lag speedway, Lag Ice Racing og Lag Is Speedway
I alle konkurranser mellom Lag, skal det ved poenglikhet på de tre første plassene være omkjøring.
Omkjøringen skal skje i ett heat med en fører fra hvert lag som er involvert i poenglikheten.
Dersom en eller flere omkjøringer ikke kan avholdes på grunn av ”force majeure” vil poenglikhet bli løst
som følger:
Fordel vil bli gitt til det laget som har flest antall 1.plasser, og om dette er likt så regnes flest antall 2.
plasser, 3. Plasser og 4. plasser (og evt. også 5. og 6. plasser).(”0” poeng for siste plass regnes å være
bedre enn M-R-F-T-D-N) for alle førerne på laget.
Hvis løsning a) ikke kan brukes skal loddtrekning benyttes for å skille poenglikhet.
Startområdet
Dersom kun 2 førere/sidevognspar deltar i omkjøringen skal startområdet deles i to like store deler (indre
og ytre startposisjon)
Dersom 3 førere/sidevognspar deltar i omkjøringen skal startområdet deles i 3 like store deler.

29.25.3 Individuelt Langbane, Gressbane
Inkl. Individuelt Gressbane Youth Gold Trophy 125ccm
I tilfelle poenglikhet etter at kvalifiseringsheatene er kjørt, så skal følgende gjelde:
Den fører går foran som har flest antall 1.plasser, og om dette er likt så regnes flest antall 2. plasser, 3.
plasser, 4. plasser, 5. plasser og 6. plasser(”0” poeng for siste plass regnes å være bedre enn M-R-F-TD-N).
Ved fortsatt poenglikhet skal loddtrekning benyttes.

29.25.4 Lag Langbane
I tilfelle poenglikhet for Lag etter at kvalifiseringsheatene er kjørt skal følgende gjelde:
Fordel vil bli gitt til det laget som har flest antall 1.plasser, og om dette er likt så regnes flest antall 2.
plasser, 3. Plasser, 4. plasser 5. plasser og 6. plasser.(”0” poeng for siste plass regnes å være bedre enn
M-R-F-T-D-N) for alle førerne på laget.
Ved fortsatt poenglikhet skal fordel gis til det laget som har den mestscorende føreren.
Ved fortsatt poenglikhet skal det avholdes en omkjøring med èn fører fra hvert Lag. Hvis dette heatet ikke
kan avholdes på grunn av ”force majeur” skal loddtrekning benyttes.
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Dersom det er poenglikhet etter et finaleheat skal fordel gis til det Laget hvor føreren som vant finalheatet
var medlem.

29.26 Avbrytelse av et løp
Om et løp, uansett av hvilken grunn det blir avbrutt eller innstilt, gjelder følgende regler:

29.26.1 Speedway, Lang- & Gressbane, Sidevogn, Ice og Is
Speedway, Lang- & Gressbane, 1000ccm Sidevogn, Ice Racing og Is Speedway
(ved endags løp)
Når et løp blir avbrutt før alle har rukket å kjøre 50% av de programfestede heatene per
fører/sidevognspar, men hvor løpet kan fortsette senere samme dag, skal kun de resterende heat kjøres
etter avbrytelsen. Sluttresultatet vil bli beregnet ut fra alle heat som er kjørt før og etter avbrytelsen.
Når et løp blir avbrutt før alle har rukket å kjøre 50% av de programfestede heatene per
fører/sidevognspar og hvor løpet ikke kan fortsette samme dag, skal resultatene av de kjørte heat ikke
gjelde. Løpet skal i stedet starte på nytt på den reservedagen som er bestemt i Tilleggsreglene.
Når et løp er avbrutt og ikke kan fortsette samme dag, og om alle har fått kjørt mer enn 50% av de
programfestede heatene per fører/sidevognspar, skal løpet ansees tellende. Plasseringen som førerne
får blir bestemt ut fra den poengsummen man oppnår når man legger sammen de poengene hver
deltager har fått (Individuelt, sidevogn eller Lag) etter likt antall kjørte heat. Dette betyr at når en deltager
(Individuelt, sidevogn eller Lag) har fått muligheten til å kjøre ett heat mer enn andre deltagere så skal
dette heatet ikke telle med i resultatlisten. (Eksempel: et individuelt løp blir avbrutt etter heat 14 og løpet
kan ikke fortsette samme dag. Sluttresultatet blir da kun beregnet utfra resultatene i heat 1 til 12). Denne
regelen gjelder kun for hver enkelt dag i et 2 dagers Isracingstevne.

29.26.2 Ice Racing (når løpet kjøres over 2 dager)
Når et løp blir avbrutt første dagen før heat 12 er fullført og de resterende heat ikke kan bli kjørt samme
dag, skal resultatene i de kjørte heatene ikke gjelde. Bare heatene fra andre dagen vil telle med i
sluttresultatet (dersom 50% av dem er fullført).
Når alle programfestede heat (heat 1 til og med heat 20) den første dagen er kjørt mens heatene den
andre dagen blir avbrutt før 50% er fullført, skal Juryen avgjøre om arrangøren kan kjøre om dag 2 på
reservedagen som bestemt i tilleggsreglene, eller om bare resultatene fra første dag skal gjelde i det
totale sluttresultatet.

29.27 Premieutdeling
Etter at alle de programfestede heatene er kjørt i et løp, skal det være en premieutdeling.
Førerne/sidevognsparene på første, andre og tredje-plass skal delta i den offisielle premieutdelingen.
Nærværet av funksjonærer fra det arrangerende nasjonale forbundet eller FIM er ingen bekreftelse av
den offisielle resultatlisten.

29.28 Anti-doping- og alkoholkontroll
Anti-doping- og alkoholkontroll kan utføres i henhold til FIM Regulations og Anti Doping Norge.
Der det blant annet heter at alle utøvere plikter å underkaste seg dopingkontroll både i og utenfor
konkurranse. Også støttepersonell som er medlem av NIF
(trenere, teamledere og andre) kan bli dømt for brudd på dopingbestemmelsene.
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29.29 Protester og straffer
Protester og appeller er underlagt de overordnede regler som er nedfelt i NKR og Sanksjonsreglement.
Enhver protest skal protokollføres umiddelbart etter at årsaken til protesten er kjent. Den skal være
skriftlig og skal, sammen med protestgebyret som er bestemt i Sanksjonsreglementet og tilleggsreglene
overleveres til Stevnelederen som så skal overlevere dette til dommeren. Er det en teknsik protest skal
den som inngir protest betale inn et depositum sammen med protesten og protestgebyret. Depostitumets
størrelse er angitt i sanksjonsreglementet.
Om protesten krever måling av kapasiteten til motoren, skal den som har feil, enten det er den som
protesterer eller eieren av motoren, også betale de aktuelle arbeidskostnadene for å åpne og sette
sammen igjen motoren begrenset oppad
til 4000 kr.

29.30 Tidsfrist
Protest som gjelder en feil, uregelmessighet eller svikefull handling som kan påvirke resultatet i et heat
som føreren/sidevognsparet (og/eller den motor det gjelder) skal delta i senere, skal være levert før
førerne forlater depoet for å kjøre dette heatet.
Om protesten gjelder en hendelse under kjøring, skal protesten være levert før kjørerne forlater depoet
for neste heat.
Skulle årsaken til protesten skje i løpets siste heat, skal protesten være levert innen 10 minutter etter
målgang i heatet.
Om protesten har blitt meddelt muntlig, skal den foreligge skriftlig ikke mer enn 15 minutter senere.

29.31 Retten til å protestere og appellere
Ingen protest eller appell kan innleveres på en fakta-avgjørelse som er tatt av en dommer eller en
tidtager, eller mot en avgjørelse om en kjensgjerning eller fakta-avgjørelse tatt av teknisk kontrollant.

29.32 Bøter

Førere som bryter reglene Skal sanksjoneres av Juryen i henhold til følgende oppsett:
Norske kroner
Komme etter fremmøtetid bestemt i tilleggsreglene
Usportslig oppførsel også med ord eller tegn

Usportslig oppførsel: med vold
Utebli uten begrunnelse pr. faks, brev, mail eller telefon til
arrangøren, eller utebli etter å ha informert arrangøren, men av
en grunn som ikke blir akseptert av Juryen.
Utebli eller komme for sent til premieutdelingen
Utebli eller komme for sent til førermøtet
Motorsyklene ikke møtt til eller kommet for sent til
maskinkontrollen
Ikke bruke nummervest

400.- eller dobbel startavgift når det blir brukt
Minimum 400.- Saken kan bli sendt
sanksjonsutvalg. Hvis saken oversendes
sanksjonsutvalget vil det føre til ekskludering fra
stevnet.
Ekskludering fra stevnet og saken oversendes
sanksjonsutvalg
1600.400.400.400.Ekskludering fra heat

Alle andre brudd på reglene vil bli sanksjonert i henhold til SR, Sanksjonsreglement og NKR.
Førerne/sidevognsparene er ansvarlige for sine mekanikere.

30

Spesialreglement for Speedway

30 FELLESBESTEMMELSER NORGESMESTERSKAP OG OFFISIELLE
CUPER
Norgesmesterskapet er åpent for førere med en godkjent konkurranselisens utstedt fra NMF.

NM langbane kjøres som nasjonale løp, men kan også være åpne for deltagere fra andre land. Førere
må da minimum ha en nasjonal konkurranselisens i den aktuelle gren utstedt fra sitt eget forbund, og
forsikringsbekreftelse fra hjemlandet.
Norgescup kjøres som nasjonale løp, men kan også være åpne for deltagere fra de andre nordiske
landene.
Bestemmelser om dette framkommer i reglene for de enkelte grenene.
Førere fra de øvrige nordiske land skal, etter NMFs bestemmelser, minimum ha en nasjonal
konkurranselisens i den aktuelle gren utstedt fra sitt eget forbund.

30.1 Status og klasser
Nasjonalt Konkurranse reglement NKR fastsetter hvilke norske mesterskap som gjelder. De spesifikke
arrangementsbestemmelsene for NM, såvel som bestemmelsene rundt øvrige statusløp, fastsettes av
styret etter innstillinger fra grenansvalig

30.2 Datoer for når Norgesmesterskap skal arrangeres
Datoer for når Norgesmesterskap skal arrangeres bestemmes av seksjonsstyret etter innstilling fra
grenleder.
For å forhindre utsettelser på grunn av værforhold eller lignende, skal det bestemmes 1 reservedato som
skal stå i tilleggsreglene.Reservedag settes som påfølgende dag av opprinnelig fastsatt stevne.

30.3 Påmeldinger og fortrinnsrett
Alle kjørere skal melde seg på i.h.h.t. reglene i NKR. Eventuelt etteranmeldte førere skal prioriteres etter
de som har meldt seg på innenfor tidsfristen. Lisensierte fra NMF skal gis start foran førere fra andre
FMN. De enkelte grenene kan videre ha bestemmelser om at enkelte førere kan prioriteres (seedes) til et
arrangement på bakgrunn av vedkommendes tidligere resultater. Enkelte grener/serier kan avvike når det
gjelder påmeldingsfrist.

30.4 Resultater
A: Resultater ved hvert enkelt stevne inngående i en serie
Resultatlister skal lages i.h.t. SR og slik at resultatet fra hvert heat kommer tydelig fram. Det lages
nødvendige lister som inneholder plassering, start nr., etternavn, fornavn, klubb, sykkelmerke og total
poengsum.
Det skal alltid foreligge:
1. Resultatliste for hvert heat/runde påført poeng i mesterskapet/serien.
2. Resultater sammenlagt for stevnet.
3. Sammenlagt resultatliste så langt i serien/mesterskapet.
Samtlige lister skal foreligge på NMFs kontor senest morgenen etter løpet og til pressen så raskt som
mulig etter at siste heat er ferdigkjørt.
B: Sluttresultat i en serie
Når alle rundene i en serie er kjørt, regnes resultatene for hver kjører sammen etter reglene for de
enkelte arrangement. Mester blir den som har høyest totale poengsum, nr. 2 nest høyeste poengsum
o.s.v. Dersom noen har lik poengsum når alle løp i en serie er medregnet regnes resultatene ut etter
følgende prinsipp:
Den best plasserte i siste konkurranse blir rangert først ved en eventuell sammenlagt poenglikhet.
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Kun NMF eller NMFs juryleder kan godkjenne offisielle poengoversikter.
C: Resultat når mesterskapet avgjøres på grunnlag av et enkelt løp
Om resultatene etter et enkeltstående arrangement, også utgjør totalresultatene, gjelder de samme
prinsippene som for serier.

30.5 Premiering Norgesmesterskap
Se §§ 31.8 - 32.4 - 35.12 og 36.12

30.6 Premiering Norgescuper:
Plaketter/medaljer til de tre beste.

Arrangøren premierer det enkelte løpet etter NKR og de tillegg som framkommer for den enkelte
arrangementsform i tilleggsreglene (TR).

31 NORGESMESTERSKAP INDIVIDUELL SPEEDWAY
31.1 Deltagere
Deltagere må inneha nasjonal eller int. konkurranselisens for speedway/track racing, utstedt av NMF og
gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NMF.
Totalt 16 kjørere vil delta i finalestevnet. Fra kvalifiseringsstevnene (om de blir kjørt) vil de 16 beste
kjørerne være kvalifisert til finalestevnet + 2 reserver.
Unntak: Speedway komiteen kan invitere førere med lisens fra andre nordiske land, dersom det
ikke er påmeldt nok førere fra Norge med NMF lisens. Førere med NMF lisens har forrang.

31.2 Avvikling Av Norgesmesterskap
NMF vil fastsette datoer for alle NM stevner. Datoer for NM vil ha presedens foran alle andre nasjonale
rundbaneløp i Norge.
NMF vil foran hver sesong fastsette hvor mange runder NM skal kjøres over. Det skal kjøres kvalifisering
(ved mer enn 18 påmeldte), og finalen går som en dags stevne.
Hvert stevne vil bli tildelt en arrangør på bakgrunn av søknad om løp i flg. NKR.
NMF vil til enhver tid ha rett til å inspisere en bane eller anlegg hvor det skal kjøres NM-stevne.
Arrangørklubben vil i slike tilfeller bli belastet for utgiftene med en inspeksjon.

31.3 Påmelding

Se NKR og gjeldende prosedyrer for påmeldinger.

31.4 Kvalifisering
Norgesmesterskapet vil bli arrangert med det nødvendige antall kvalifiseringsstevner, avhengig av antall
påmeldte kjørere.
20 eller færre men mer en 16 – 12 førere nomineres direkte etter rangering direkte til finalen. 13 -20 deles
i to heat. Vinner i hvert heat direkte til finalen. nr 2 og 3 i hvert heat møtes i et nytt kvalheat hvor de to
beste går til finalen og de to neste er reserver. Den dårligste i hvert kvalheat er ute når det er 19 eller 20
påmeldte.
Er det flere enn 20 men mindre enn 28 kan dette reguleres med antall direkteplasser slik at en sitter igjen
med en kval på 16 mann. Antall som kvalifiserer seg vil da falle på plass av seg selv i forhold til antall
direkte. Er det 28 eller flere får det bli to eller flere kvaler
NM arrangør får automatisk tildelt en plass i finalen dersom de ikke har kvalifisert seg.

32

Spesialreglement for Speedway
31.5 Uttak
Uttak til kvalifiseringstevnene vil bli basert på en rangering av resultater oppnådd i NM av den enkelte
kjører i den forrige sesongen.
Dersom NMF velger å seede en eller flere kjørere til finalen, vil det redusere antallet kjørere som kan
kvalifisere seg i kvalifiseringsrunde 2.
NMF kan sende en eller flere kjørere til finalen enten når kvalifiseringsstevnet blir kjørt samtidig med at
kjører representerer NMF i andre stevner, eller når det foreligger utvilsom og dokumentert skade/sykdom,
eller når andre betydelige grunner foreligger(force majeure) eller av andre hensyn.

31.6 Reservekjører

En kjører som starter som erstatningsfører kan erstatte en ordinær kjører når som helst i stevnet. Skulle
en ordinær fører ikke møte til sitt første heat, eller hvor dette heatet beordres til omstart der føreren ikke
kan stille til start og heller ikke er utelukket, skal den best rangerte erstatningsføreren ta dennes plass for
resten av stevnet. Ellers skal reservene alternere.
De poeng reservene måtte kjøre inn, regnes med i stevnet og de vil få den plassering denne poengsum
tilsvarer. Ingen reserve kan kjøre flere heat enn ordinær fører.
Påmeldte eller kvalifiserte reserver har krav til oppmøte

31.7 Kjøreskjema NM Individuelt
Hvert heat skal bestå av 4 runder
Hjelm
Farge
Heat Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pause
13
14
15
16
17
18
19
20

Rød
Blå
(inne)
Førernes startnummer
1
2
5
7
10
11
15
14
13
1
14
10
11
15
4
8
6
16
12
5
8
9
13
4

Hvit

Gul/svart
(ute)

3
6
9
16
5
2
7
12
1
15
3
10

4
8
12
13
9
6
3
16
11
2
14
7

7
2
16
9
1
9
3
5

14
8
10
4
15
7
13
11

1
11
5
15
10
16
6
4

12
13
3
6
8
2
12
14

Norgesmesteren kåres etter 20 innledende heat og 2 semifinaler og en finale etter FIMs reglement. Etter
20 kjørte innledende heat skal de åtte beste førerne kjøre semifinaler. Førerene fordeles som følger:
Semifinale 1 nr 1 – 4 – 6 – 7 etter innledningskjøring og semifinale 2 nr 2 – 3 – 5 – 8 etter
innledningskjøring. Førerne velger startspor i sin semifinale i den rekkefølge de har etter
innledningskjøring. Førere som er kvalifisert til semifinale, mens som ikke kan stille pga skade eller annet,
erstattes ikke. De to beste førerne i hver semifinale skal kjøre finale. Førerne velger startspor i følgende
rekkefølge: vinner SF1, vinner SF2, nr 2 SF1 og nr 2 SF2. Førerne i finalen rangeres etter plassering i
finalen, mens førerne som blir utslått i semifinalene rangeres etter totalt innkjørte poeng
(innledningskjøring og semifinaler).
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31.8 Premiering NM individuell speedway

•
•
•
•

Vinneren blir Norsk mester og de 3 beste kjørerne sammenlagt skal bli premiert og får medaljer av
NMF.
Medaljene fremskaffes av NMF og deles fortrinnsvis ut av en representant fra Forbundsstyret.
Krans med Norgessløyfe, pokaler, blomster og alkoholfri champagne fremskaffes av den aktuelle
arrangør.
Utgiften for krans kan refunderes av NMF inntil kr 1.500,- pr krans.

Utforming krans: innvendig mål 55 cm. Tekst på sløyfe: NM Speedway Individuell, navn til arrangør klubb
og årstall.

32 NORGESMESTERSKAP LANGBANE

Det kjøres åpent norsk mesterskap. Påmeldingsfristen er èn måned før stevnet
Norgesmesterskapet vil bli arrangert med det nødvendige antall kvalifiseringsstevner, avhengig av antall
påmeldte kjørere.
20 eller færre men mer en 16 – 12 førere nomineres direkte etter rangering direkte til finalen. 13 -20 deles
i to heat. Vinner i hvert heat direkte til finalen. nr 2 og 3 i hvert heat møtes i et nytt kvalheat hvor de to
beste går til finalen og de to neste er reserver. De to dårligste i hvert kvalheat er ute.
Er det flere enn 20 men mindre enn 28 kan dette reguleres med antall direkteplasser slik at en sitter igjen
med en kval på 16 mann. Antall som kvalifiserer seg vil da falle på plass av seg selv i forhold til antall
direkte. Er det 28 eller flere får det bli to eller flere kvaler
NM arrangør får automatisk tildelt en plass i finalen dersom de ikke har kvalifisert seg.

32.1 Kjøreskjema
Det kjøres etter kjøreskjema, etter antall påmeldte, eller slik NMF finner det riktig.
Stevne skal være organisert med 15 heat opp til 6 førere i hvert heat heatene skal gå over 3 runder
Heat 1 til og med 12 kalles kvalifiserende heat og skal kjøres i henhold til det følgende heatoppsett.
Hjem
farger
Heat Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rød
(inne)

Blå

Hvit

Gul

1
7
13
16
11
6
12
9
3
17
18
5

2
8
14
10
5
12
15
13
7
6
4
16

Førernes startnummer
3
4
9
10
15
16
4
13
17
8
18
9
8
1
2
17
11
18
10
15
9
2
7
14

Grønn

Svart & Hvit
(ute)

5
11
17
7
2
3
16
6
14
1
13
12

6
12
18
1
14
15
5
10
4
8
11
3

Etter heat 12 rangeres førere fra 1. til 18. plass i henhold til det totale antall poeng hver fører har kjørt inn
i disse kvalifiserende heatene.
Heat 13 til og med 15 kalles finaleheat
Finale

Førernes plassering etter de kvalifiserende Heat
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C
B
A

13.
7.
1.

14.
8.
2.

15.
9.
3.

16.
10.
4.

17.
11.
5.

18.
12.

6.

Den best rangerte som er kvalifisert for hver Finale har retten til først å velge startposisjon, deretter den
nest best rangerte og så videre nedover.
Startposisjonen skal velges og meddeles umiddelbart av føreren til Stevnelederen.

32.2 Tilleggsheat
Arrangøren kan inkludere tilleggsheat til programmet i et løp.
Tilleggsheat og sidevognsheat kan bare kjøres mellom heatene 3 og 4, 6 og 7, 9 og 10, 12 og 13; om
baneforholdene er tilfredsstillende.
Enhver kjøring, som for eksempel forsøk på runderekord, skal betraktes som et heat.

32.3 Startliste
NMF trekker startlisten på bakgrunn av påmeldingene.

32.4 Premiering
•
•
•
•

Vinneren blir Norsk mester og de 3 beste kjørerne sammenlagt skal bli premiert og får medaljer
av NMF.
Medaljene fremskaffes av NMF og deles fortrinnsvis ut av en representant fra Forbundsstyret.
Krans med Norgessløyfe, pokaler, blomster og alkoholfri champagne fremskaffes av den aktuelle
arrangør.
Utgiften for krans kan refunderes av NMF inntil kr 1.500,- pr krans.

Utforming krans: innvendig mål 55 cm. Tekst på sløyfe: NM Langbane Individuell, navn til arrangør klubb
og årstall.

33 LIGA 500ccm SPEEDWAY
33.1 1. Divisjon
Opplegg for liga 1.divisjon bestemmes av klubbene ifm Motorsportkonferansen og bekreftes på
arrangørkonferansen. Påmeldinger skal være mottatt senest 1. desember. Beslutning tas senest på
arrangørkonferansen.
Det skal kjøres 2 stevner pr helg (lørdag og søndag) dersom mulig. Det skal legges til rette for
barnearrangement ifm ligamatchen. Klubber som stiller med lag i ligaen plikter å arrangere minst
ett ligastevne.
De fem beste lagene i liga er kvalifisert til NM lag.
Dersom arrangør ikke er kvalifisert via liga, vil dårligste rangerte lag i ligaen utgå til fordel for
arrangørens lag.

33.2 2. Divisjon

Opplegg for liga 2.divisjon bestemmes av klubbene ifm Motorsportkonferansen og bekreftes på
arrangørkonferansen. Påmeldinger skal være mottatt senest 1. desember bestemmer etter hvilket format
liga 2. divisjon gjennomføres. Beslutning tas senest på arrangørkonferansen. 2.divisjon skal ha fokus på
bred deltakelse og kan kjøres som lukkete løp hvis klubbene ønsker dette.
Det skal legges til rette for barnearrangement i for- eller etterkant av ligamatchen.

33.3 Påmeldingsfrister / Påmelding ligalag
For deltagelse i 1. og 2. Divisjon 1. Desember
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Hvert lag må melde på utøvere etter divisjonens antall bestemt på grenmøte på MSK + 2 sesong
reserver.

33.4 Liga sanksjoner

For lag som trekker seg eller ikke deltar i enkelt løp.
Divisjon lag som trekker seg etter terminliste slipp til 1. Serierunde 2500kr.
Ikke deltagelse eller avhopp fra serien 5000kr.
2. Divisjon lag som trekker seg etter terminliste slipp til 1. Serierunde 1500kr.
Ikke deltagelse eller avhopp fra serien 3000kr.

33.5 Regler for klubber med to lag
En klubb kan MAX ha ett lag i 1 divisjon og ett lag i 2. Divisjon Om en fører fra 1 divisjon skal brukes i 2.
divisjon er regel at de 2 kjørere med høyeste snitt pr lag i 1 div kan ikke delta i 2 div.
U19 førere får veksle mellom 1 og 2. Divisjon og klubber som reserve uansett nivå. Men kun for et lag pr
ligarunde.
Unntak: Så lenge det ikke kjøres 2.divisjon kan en klubb stille med 2 lag i 1.divisjon.

33.6 Kjøring for andre klubber i 1. og 2. divisjon
En fører trenger ikke bytte klubb bort fra sin moderklubb, for å kjøre på lag for en annen klubb, men må
avtales mellom klubber / lagleder for de respektive lagene. En utøver kan kun representere ett lag pr
ligarunde. U19 førere får veksle mellom 1.og 2. divisjon og klubber – uansett nivå, men kun ett lag pr
ligarunde.

33.7 Stevneoppsett (1.div)

Bestemmes av klubbene ifm Motorsportkonferansen og bekreftes under arrangørkonferansen.
Førere som i programmet står oppført med rød og blå hjelmfarge skal stå i Bane 1 og 3, mens førere som
har hvit og gul/svart hjelmfarge står i Bane 2 og 4. Førerne kan innbyrdes selv bestemme hvilken av de to
tildelte banene de vil starte fra i hvert heat.
Bane 1 er helt innerst på banen, Bane 4 er helt ytterst.
Taktisk reserve eller Golden Joker er ikke tillatt.

33.8 Heatoppsett
Heatoppsett må være iht antall påmeldte lag og bestemmes av MSK. Ulike oppsett beskrives i eget
vedlegg til SR.

33.9 Lagenes sammensetning
Hvert lag skal bestå av 3 kjørere, samt lagleder.
Taktisk reserve eller Golden Joker er ikke tillatt.
Hver fører kan kjøre maksimalt 6 heat per match.
Klubber kan melde inn 2 utenlandske kjørere til hver match. Disse kan kun kjøre for et og samme lag i
løpet av sesongen.

33.10 Påmelding av lag
Klubber som ønsker å delta i ligaen skal sende påmelding av laget og ligaansvarlig til NMF før 1.
Desember.
Lagoppsett skal være arrangøren og NMF i hende senest 7 dager før stevnedagen.
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Arrangøren skal sende tilleggsregler til NMF for godkjenning senest 1 måned før stevnet skal arrangeres.
Deretter skal godkjente tilleggsregler sendes til alle klubbene som skal delta senest 14 dager før
stevnehelgen.
Lagets kjørere skal ha kjørevester eller kjøredrakter med klart lesbare nummer på ryggen.
Samtlige lag skal møte fulltallig frem på banen til fastsatt tid til å kjøre i den rekkefølgen de er oppsatt i
programmet. Frammøtetid for liga er generelt 1,5 timer før start første heat, eller som oppsatt i
tilleggsreglene.
Hvis et lag ikke møter med fullt mannskap skal matchen allikevel kjøres med det antall fremmøtte førere
og resultatet vil telle med i matchen. Et lag som trekker seg før eller under selve stevnet skal rapporteres
til NMF. Laget blir også fratatt match og kjørepoeng.
En sent ankommet fører som møter frem etter at stevnet er begynt skal innta sin plass etter programmet
En klubb kan før sesongen få godkjent kjørere med medlemskap i annen klubb.
Et slikt utlån gjelder for hele sesongen.

33.11 Laglederen
Hvert lag skal følges av lagleder. Laglederen skal navngis med fullt navn og kontaktinformasjon ved
påmeldingen av laget. Han/hun skal også oppføres i programmet.

33.12 Laglederens plikter

Laglederen er offisiell kontaktperson for laget 7 dager før løpet starter.
Laglederen skal være godt kjent med gjeldende reglement og påse at laget ankommer banen til fastsatt
tid og oppfører seg korrekt og i samsvar med reglementet.
Laglederene skal være lagets kontaktmann overfor arrangøren og funksjonærene.
Laglederen skal være kjørerne behjelpelig og etter beste evne oppmuntre dem til
innsats.
Laglederen skal holde rede på resultatene, innkjørt poeng, lagets stilling osv.
Laglederen skal påse at lagets kjørere er skikket til å delta i stevnet.
Laglederen skal påse at lagets kjørere er klare til å delta i henhold til programmet og at den enkelte kjører
er klar til å kjøre ut på banen ved avslutning av foregående heat.
Laglederen skal straks underrette stevnelederen om eventuelle forandringer i
lagoppstillingen.
Laglederen skal på vegne av kjørerne fremføre eventuelle protester samt anmode
Dommeren om grunnen til eventuelle ilagt straffer.
Laglederen skal umiddelbart bringe videre til laget meldinger/pålegg fra stevnelederen og påse at disse
blir etterkommet.

33.13 Hjelmtrekk
Hver kjører skal selv holde hjelmtrekk i samsvar med lagoppsett.

33.14 Antall heat per kjører
Alle kjørere kan delta i maksimum 6 heat per stevne. Eventuelle skilleheat for å avgjøre lagenes
innbyrdes plassering ved poenglikhet skal ikke medregnes og i skilleheatene skal det heller ikke tildeles
kjørerpoeng.
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33.15 Flytting av match
En arrangør som på grunn av baneforhold ikke kan avvikle en match på egen bane, kan innhente skriftlig
tillatelse fra alle impliserte i en match og således få den flyttet til en annen bane. Datoen bør ikke endres.
En slik flytting skal omgående meddeles NMF både muntlig og skriftlig. Under spesielle omstendigheter
kan NMF diktere flytting av en match til en annen bane. Ved flytting av dato for en match skal den
arrangerende klubb selv innhente godkjenning fra de andre deltakende klubbene. Om enighet ikke
oppnås vil NMF avgjøre en eventuell flytting eller ikke.

33.16 Skilleheat
Dersom det ved stevnets slutt er poenglikhet mellom to eller flere lag skal plasseringen avgjøres ved
omkjøring med en nominert kjører fra hvert av de gjeldene lagene. Banefordelingen avgjøres ved
loddtrekning. Slike skilleheat skal ikke regnes med i antall kjørte heat per kjører.

33.17 Lagpoeng
Lagpoeng tildeles som følger:
Eks 4 lag.
Laget som har fått flest kjørepoeng:
Laget som har fått nest flest kjørepoeng:
Laget som har fått nest minst kjørepoeng:
Laget som har fått minst kjørepoeng:

3 Matchpoeng
2 Matchpoeng
1 Matchpoeng
0 Matchpoeng

Ved 5 lag vinner 4 poeng ved 6 lag vinner 5 poeng

33.18 Poenglikhet ved avsluttet serie
Dersom det ved avsluttet serie er to eller flere lag som har likt antall matchpoeng skal lagenes innkjørte
kjørepoeng avgjøre rekkefølgen. Ved likhet også ved kjørepoeng skal plasseringen avgjøres ved
omkjøring med en nominert kjører fra hvert av de gjeldene lagene. Banefordelingen avgjøres ved
loddtrekning. Slike skilleheat skal ikke regnes med i antall kjørte heat per kjører.

33.19 Ligamester
Laget som har oppnådd flest matchpoeng kåres til Ligamester. Alle runder er tellende. For å telle med
som ligamester, må en kjører ha kjørt minimum 3 løp i serien.

33.20 Ligamester
Vinneren blir Ligamester og de 3 beste lagene sammenlagt blir premiert og får medaljer av NMF.
Arrangøren skal også gi pokaler til utøvere, lagleder og klubb.

33.21 Ligamester
Ved eventuelle tolkningsforskjeller av ligareglementet skal NMF avgjøre tolkningen av reglementet.

34 KVALIFISERING TIL NORGESMESTERSKAP FOR LAG
Topp 4 (5 om arrangørklubben er blant topp 5) i 1 div er kvalifisert for NM lag.

NM arrangør får automatisk tildelt en plass i finalen dersom de ikke har kvalifisert seg.

35 NORGESMESTERSKAP FOR LAG
35.1 Generelt
Norgesmesterskap for Lag kjøres som et en-dags stevne der vinneren kan kalle seg Norgesmester for
Lag.
Stevnet er sammensatt av de 5 beste lagene fra ligaen, og hvert lag består av 3 kjørere og 1
lagleder.
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35.2 Stevneoppsett
De fem beste lagene i liga er kvalifisert til NM lag. Dersom arrangør ikke er kvalifisert via liga, vil dårligste
lag i ligaen utgå til fordel for arrangørens lag. Stevnet skal etter følgende oppsett:
Lag:

Startnummer:

1

1-2-3

2

4-5-6

3

7-8-9

(Arrangør)

4
10-11-12
5
13-14-15
Start nr trekkes av NMF
Førere som i programmet står oppført med rød og blå hjelmfarge skal stå i Bane 1 og 3, mens førere som
har hvit og gul/svart hjelmfarge står i Bane 2 og 4. Førerne kan innbyrdes selv bestemme hvilken av de to
tildelte banene de vil starte fra i hvert heat.
Bane 1 er helt innerst på banen, Bane 4 er helt ytterst.
Heatoppsett
Hvert heat skal bestå av 4 runder
Hjelm
Farge
Heat Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pause
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Rød
Blå
Bane1/3
Bane1/3
Førernes startnummer
5
6
1
3
13
15
10
12
8
9
1
2
7
8
13
14
4
5
10
11

Hvit
Bane2/4

Gul/svart
Bane2/4

11
7
4
2
14
4
10
1
7
13

12
9
6
3
15
5
11
2
8
14

4
10
2
8
14
7
4
1
13
10

1
7
13
5
11
1
13
10
7
4

3
9
15
6
12
2
14
11
8
5

6
12
3
9
15
8
5
2
14
11

Førerne med startnummer 1 og 2/ 4 og 5 / 7 og 8 / 10 og 11 / 13 og 14 er i heatoppsettet satt opp med 6
heat hver.
Førerne med startnummer 3/6/9/12/15 er i heatoppsettet satt opp med 4 heat hver. Disse førerne kan
erstatte hvilken som helst av de to andre førerne på laget i totalt 2 heat når som helst i matchen. Hver
fører på laget kan maksimalt kjøre 6 heat per match ikke medregnet eventuelle skilleheat.
Taktisk reserve eller Golden Joker er ikke tillatt.
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35.3 Lagenes sammensetning
Hvert lag skal bestå av 3 førere, samt lagleder.
Hver fører kan kjøre maksimalt 6 heat per match.
For at en fører skal kunne representere enn annen klubb i Norgesmesterskapet for lag enn den klubb
vedkommende er medlem i, må føreren ha deltatt i minst to ligamatcher for denne andre klubben. Dette
gjelder både utenlandske og norske førere. Som utenlandsk fører regnes alle førere som ikke har norsk
pass.
Kravet om 2 ligamatcher gjelder ikke førere som representerer egen klubb.

35.4 Påmelding av lag

Lagoppsett skal være arrangøren og NMF i hende senest 7 dager før stevnedagen.
Arrangøren skal sende tilleggsregler til NMF for godkjenning senest 1 måned før stevnet skal arrangeres.
Deretter skal godkjente tilleggsregler sendes til alle klubbene som skal delta senest 14 dager før
stevnehelgen, eller dersom dette ikke er mulig pga. avvikling av ligakjøring så snart som mulig etter siste
ligamatch.
Lagets kjørere skal ha kjørevester eller kjøredrakter med klart lesbare nummer på ryggen.
Samtlige lag skal møte fulltallig frem på banen til fastsatt tid til å kjøre i den rekkefølgen de er oppsatt i
programmet. Frammøtetid er 2 timer før start heat 1 eller som beskrevet i tilleggsreglene.
Hvis et lag ikke møter med fullt mannskap skal matchen allikevel kjøres med det antall fremmøtte førere
og resultatet vil telle med i matchen. Et lag som trekker seg før eller under selve stevnet skal rapporteres
til NMF. Laget blir også fratatt match og kjørepoeng .
En sent ankommet fører som møter frem etter at stevnet er begynt skal innta sin plass etter programmet.

35.5 Laglederen
Hvert lag skal følges av lagleder. Laglederen skal navngis ved påmelding av laget og skal oppføres i
programmet sammen med laget. Lagleders plikter er beskrevet i 22.12

35.6 Stevnearrangement
Stevnet skal arrangeres som 5 lags match, bestående av til sammen 20 heat etter vedlagt oppsett.

35.7 Hjelmtrekk
Hver kjører skal selv holde hjelmtrekk i samsvar med lagoppsett.

35.8 Antall heat per kjører
Alle kjørere kan delta i maksimum 6 heat inkludert nomineringsheat. Eventuelle skilleheat for å avgjøre
lagenes innbyrdes plassering ved poenglikhet skal ikke medregnes og det skal heller ikke tildeles
kjørerpoeng.

35.9 Flytting av match
En arrangør som på grunn av baneforhold ikke kan avvikle Norgesmesterskap for Lag på egen bane, kan
innhente skriftlig tillatelse fra alle impliserte i en match og således få den flyttet til en annen bane. Datoen
bør ikke endres.
En slik flytting skal omgående meddeles NMF både muntlig og skriftlig. Under spesielle omstendigheter
kan NMF diktere flytting av en match til en annen bane. Ved flytting av dato for Norgesmesterskap for Lag
skal den arrangerende klubb selv innhente godkjenning fra de andre deltakende klubbene. Om enighet
ikke oppnås vil NMF avgjøre en eventuell flytting eller ikke.
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35.10 Skilleheat
Dersom det ved stevnets slutt er poenglikhet mellom to eller flere lag skal plasseringen avgjøres ved
omkjøring med en nominert kjører fra hvert av de gjeldene lagene. Banefordelingen avgjøres ved
loddtrekning. Skilleheatene skal ikke regnes med i antall kjørte heat per kjører.

35.11 Premiering
•
•
•

Vinneren blir Norsk mester og de 3 beste lagene sammenlagt blir premiert og får medaljer av
NMF. (En medalje til hver av utøverne inkl lagleder)
Medaljene fremskaffes av NMF og deles fortrinnsvis ut av en representant fra Forbundsstyret.
Til utøver, lagleder og klubb leveres en pokal. Pokaler og alkoholfri champagne til hvert av
lagene på 1,2 og 3 plass anskaffes av den aktuelle arrangør.

36 NM FOR PAR
36.1 Generelt

NM for Par kjøres som et en-dags stevne der vinneren kan kalle seg Norgesmester for Par. Stevnet er
sammensatt av 7 påmeldte par og består max 3 utøvere.(se pkt 36.4).
Ved påmelding av 8 par eller mer skal det kjøres egen kvalifiseringsrunde senest en uke før finalen på en
sentralt plassert bane. Startnummer bestemmes ved trekning. Det kjøres som ordinært stevne der alle
par møter alle en gang. NM-arrangør får automatisk tildelt en plass i finalen (blant de 7 deltakerparene)
og dette paret skal ha startnummer 1+2. Hvis en klubb stiller med 2 par skal disse plasseres på en slik
måte i heatskjemaet at de møtes i parenes første heat.

36.2 Sporvalg
Førere som i programmet står oppført med rød og blå hjelmfarge skal stå i Bane 1 og 3, mens førere som
har hvit og gul/svart hjelmfarge står i Bane 2 og 4. Førerne kan innbyrdes selv bestemme hvilken av de to
tildelte banene de vil starte fra i hvert heat.
Bane 1 er helt innerst på banen, Bane 4 er helt ytterst.
Hver kjører skal selv holde hjelmtrekk i samsvar med lagoppsett.

36.3 Heatoppsett
Hvert heat skal bestå av 4 runder
Hjelm
Farge
Heat Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Pause

Rød
Blå
Bane1/3
Bane1/3
Førernes startnummer
1
2
5
6
9
10
13
14
3
4
7
8
13
14
1
2
7
8
9
10
11
12
3
4
5
6
7
8

Hvit
Bane2/4

Gul/svart
Bane2/4

3
7
11
1
5
9
11
5
3
13
1
9
11
13

4
8
12
2
6
10
12
6
4
14
2
10
12
14
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15
16
17
18
19
20
21

1
11
5
7
3
9
11

2
12
6
8
4
10
12

9
3
13
1
13
5
7

10
4
14
2
14
6
8

36.4 Lagenes sammensetning
Hvert lag skal bestå av 2 utøvere, med mulighet for en tredje utøver under 21 år. Hver utøver kan kjøre
maksimalt 6 heat per match. Utøvere som skal delta skal være medlem i norsk klubb og lisensierte i
Norge. Utenlandske utøvere som ikke er lisensierte i Norge, men som er medlem i norsk klubb, kan delta
sammen med norsklisensiert utøver. (To utenlandsk lisensierte utøvere kan ikke danne et par.)

36.5 Påmelding av par - lag
Oppsett skal være arrangøren og NMF i hende senest 30 dager før stevnedagen.
Arrangøren skal sende tilleggsregler til NMF for godkjenning senest 1 måned før stevnet skal arrangeres.
Deretter skal godkjente tilleggsregler sendes til alle deltagende par senest 14 dager før stevnehelgen.
Paret skal ha kjørevester eller kjøredrakter med klart lesbare nummer på ryggen.
Samtlige Par skal møte fulltallig frem på banen til fastsatt tid for å kjøre i den rekkefølgen de er oppsatt i
programmet. Frammøtetid er 2 timer før start heat 1 eller som beskrevet i tilleggsreglene.
Hvis et Par ikke møter med fullt mannskap skal matchen allikevel kjøres med det antall fremmøtte førere
og resultatet vil telle med i matchen. Et lag som trekker seg før eller under selve stevnet skal rapporteres
til NMF.
En sent ankommet fører, som møter frem etter at stevnet er begynt, skal innta sin plass etter
programmet.

36.7 Stevnearrangement
Stevnet skal arrangeres som 7 Pars match, bestående av til sammen 21 heat etter oppsett i pkt. 36.3.

36.9 Antall heat per kjører
Alle kjørere kan delta i maksimum 6 heat inkludert nomineringsheat. Eventuelle skilleheat for å avgjøre
lagenes innbyrdes plassering ved poenglikhet skal ikke medregnes og det skal heller ikke tildeles
kjørerpoeng.

36.10 Flytting av match
En arrangør som på grunn av baneforhold ikke kan avvikle NM for Par på egen bane, kan innhente
skriftlig tillatelse fra alle impliserte og således få den flyttet til en annen bane. Datoen bør ikke endres. En
slik flytting skal omgående meddeles NMF både muntlig og skriftlig. Under spesielle omstendigheter kan
NMF diktere flytting av en match til en annen bane. Ved flytting av dato for NM for Par, skal arrangøren
selv innhente godkjenning fra deltakerne. Om enighet ikke oppnås vil NMF avgjøre en eventuell flytting
eller ikke.

36.11 Resultat og skilleheat
Heat score: 3 poeng forførsteplass, 2 for andreplass, 1 for tredjeplass og 0 for
fjerdeplass. Sammenlagt innkjørt poeng per par over 21 heat bestemmer resultatlisten. Ved poenglikhet
etter 21 heat benyttes følgende regler:
Omkjøring med èn nominert fører per par dersom det er poenglikhet på første, andre og tredjeplass.
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For resterende plasseringer benyttes følgende regler:
1)
Flest heatseire (førsteplass i heatet for beste fører per par)
2)
Flest andreplasser (andreplass i heatet for beste fører per par)
3)
Innbyrdes oppgjør per par
4)
Loddtrekning

36.12 Premiering
•
•
•
•

Vinneren blir Norgesmester for Par. De 3 beste parene sammenlagt (inkludert lagleder) blir
premiert.
Medaljene fremskaffes av NMF og deles fortrinnsvis ut av en representant fra Forbundsstyret.
2 Kranser med Norgessløyfe, pokaler, blomster og alkoholfri champagne fremskaffes av den
aktuelle arrangør.
Utgiften for krans kan refunderes av NMF inntil kr 1.500,- pr krans. Utforming krans: innvendig
mål 55 cm. Tekst på sløyfe: NM Par, navn til arrangør klubb og årstall.

37 NORGESCUP
37.1 Deltagere
I Norges-cup kan man starte det året man fyller 13 år. Øvre aldersgrense for deltagelse i denne serien er
til og med det år deltageren fyller 17 år.
Dersom det er flere enn 16 stk påmeldte, så skal kjørere med norsk lisens gå foran dersom de er påmeldt
innen påmeldingsfristen. Begrunnelse er at N-Cup er åpen for deltakere utenfor Norge.
Er det under 5 påmeldte utøvere på et enkelt stevne i cupen går dette ut av Norgescupen.
Det må minimum ha vært avviklet minimum 50% av de stevnene som fremkommer årlig i terminlisten
med over 5 utøvere for at Norgescup skal premieres som en sammenlagt cup av NMF.

37.2 Avvikling av serien

Serien kjøres som en serie over flere stevner. NMF vil foran hver sesong forsøke å fastsette hvor mange
runder serien skal kjøres over. Alle stevner er tellende
se under poeng tabell.

37.3 Påmelding
Påmelding til hvert enkelt løp skal sendes direkte til arrangøren på spesielt utarbeidet påmeldingsskjema.
Påmelding skal være arrangøren i hende senest 30 dager før. (dette gjelder førere med Norsk lisens)
utenlandske førere 15 dager før stevnet/treningssamlingen. Etter påmeldingsfristen vil NMF/arrangør ta
stilling til behov for kvalifisering, heatoppsett til det enkelte stevne og hvor/hvordan denne skal avvikles.
Etter evt. kval utarbeides start liste med start nr. og evt. reserve kjørere.
Hver enkelt arrangør sender deretter TR direkte til hver enkelt kjører.
Kjøreren er selv ansvarlig for å melde evt. avbud i h.h. til bestemmelsene i NKR Unnlatelse medfører
straff og bøtelegges.

37.4 Kjøreskjema for Norgescupen
Det benyttes alminnelig kjøreoppsett for 16 kjørere/20 heat (se NM Individuelt). Om færre enn 16
påmeldte kjørere, brukes det, av NMF, utarbeidede skjema for det antall påmeldte kjørere.

37.5 Resultat og poengberegning
I hvert stevne vil det bli tildelt Norges-cup poeng etter plassering i ferdig kjørt stevne.
Plass:

1

Poeng:

20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17
8

7

6

5

4

3
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Den kjører som etter ferdig kjørt serie sammenlagt har flest poeng, er Norges-cup vinner av året.
Når alle rundene i en serie er kjørt, regnes resultatene for hver kjører sammen etter reglene for de
enkelte arrangement. Mester blir den som har høyest totale poengsum, nr. 2 nest høyeste poengsum
o.s.v. Dersom noen har lik poengsum når alle løp i en serie er medregnet regnes resultatene ut etter
følgende prinsipp:
Den best plasserte i siste konkurranse blir rangert først ved en eventuell sammenlagt poenglikhet.

37.6 Premiering

Plaketter/medaljer til de tre beste sammenlagt som fremskaffes av NMF og deles fortrinnsvis ut av en
representant fra Forbundsstyret.
Arrangøren premierer det enkelte løpet etter NKR og de tillegg som framkommer for den enkelte
arrangementsform i tilleggsreglene (TR).
I hvert enkelt stevne (runde) skal minst 1p, 2p og 3p bli premiert med pokaler fra arrangøren. I tillegg skal
alle deltagende utøvere ha en form for deltagerpremie gjerne med plassering.

38 NORGES SERIEN
38.1 Generelt
Norges serie er en trenningsserien for unge utøvere i 80 klassen

38.2 Deltagere
Norges-serien kan man delta i det året man fyller 11 år. Øvre aldersgrense for deltagelse i denne serien
er til og med det år deltageren fyller 14 år.

38.3 Avvikling av serien
Etter samme mal som NC med unntak av premiering som skal følge forskriftene for barneidrett

38.4 Påmelding
Påmelding til hvert enkelt løp skal sendes direkte til arrangøren på NMF’s påmeldingsskjema. Påmelding
skal være arrangøren i hende senest 15 dager før stevnet/treningssamlingen. Etter lørdagens trenning vil
NMF/arrangør ta stilling til heatoppsett til det enkelte stevne og hvor/hvordan denne skal avvikles.
Hver enkelt arrangør sender deretter TR direkte til hver enkelt kjører.
Kjøreren er selv ansvarlig for å melde evt. avbud i h.h. til bestemmelsene i NKR Unnlatelse medfører
straff og bøtelegges.

38.5 Kjøreskjema for Norgesserien
Det benyttes alminnelig kjøreoppsett for 16 kjørere/20 heat (se NM Individuelt). Om færre enn 16
påmeldte kjørere, brukes det, av NMF, utarbeidede skjema for det antall påmeldte kjørere.

38.6 Resultat og poengberegning
Etter reglene i barneidrettsbestemmelsene kan det ikke være en sammenlagtliste i Norges Serien.

38.7 Premiering
I hvert enkelt stevne (runde). Alle deltagere skal premieres. ihht. gjeldende forskrift for barneidrett.
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TEKNISK REGLEMENT
SPEEDWAY
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Dersom det oppstår uenighet om tolkning av disse regler, skal FIM’s Track Racing Technical Rules brukes.
Følgende unntak vil gjelde i Norge:
1. Det stilles ikke krav om turtallsperre på 250cc og 500cc i konkurranser i regi av NMF og norske
klubber.
2. Det gis unntak fra FIMs krav om maks-alder på lyddemper så lenge den er godkjent etter FIMs 2019regelverk.
Eget norsk veteranreglement vil gjelde uavhengig av fremtidig endring.

1.01 Introduksjon

Betegnelsen motorsykkel omfatter alle kjøretøy som i prinsippet har mindre enn 4 hjul. De drives av en motor
og er konstruert først og fremst for transport av en eller flere personer, hvorav en er føreren av kjøretøyet.
Hjulene skal normalt være i kontakt med bakken, unntatt i spesielle situasjoner. Ved kjøring på spesielle
underlag kan ett eller flere hjul erstattes av ski, belter eller kjeder.

1.02 Konstruksjonsfrihet
Forutsatt at motorsykkelen er i overensstemmelse med kravene i FIM’s reglementer, tilleggsreglene og
spesielle betingelser som NMF kan kreve for spesielle konkurranser, er det ikke lagt noen restriksjoner på
fabrikat, konstruksjon eller type motorsykkel som brukes i konkurranser.
Alle solomotorsykler (Gruppe A) skal være konstruert slik at de helt og holdent kan kontrolleres av fører.
Motorsykler med sidevogn (Gruppe B) skal være konstruert for å ha med en passasjer.

1.05 Kategorier og grupper motorsykler
Motorsykler er delt inn i kategorier som det må tas hensyn til i alle åpne stevner.
I prinsippet er det forbudt for forskjellige kategorier, grupper og klasser å konkurrere sammen, med mindre
noe annet er oppgitt til tilleggsreglene.
De begrensinger på motorstørrelse som gjelder på sykler for barn frem til det året de fyller 13 år må
følges i henhold til NMF’s barneidrettsbestemmelser. For opplæring og trening av barn er det ikke
nødvendig at sykkelen fyller alle krav til speedway sykkel, så lenge den er av type som er
forhåndsgodkjent av NMF for barneidrett, og er egnet for speedway. Den må være i den tekniske stand
den var ved godkjenning. Det samme gjelder for løp i klasser hvor rangering ikke finner sted. Motorsykler
med elektrisk fremdriftsmotor kan også benyttes.
Kategori I
Motorsykler som drives av et eller flere hjul som er i kontakt med bakken.
Gruppe A 1 Solo motorsykler
Tohjuls kjøretøy som bare lager et spor når det kjører rett framover.
Gruppe B 1
Kjøretøy med tre hjul
Kjøretøy med tre hjul og som lager to spor på bakken, og hvor motorsykkelen lager ett spor og sidevogna for
passasjeren lager det andre.
Gruppe B 2
Motorsykkel med permanent sidevogn
Kjøretøy med tre hjul som lager to eller tre spor på bakken når det kjører rett framover. Sidevogna er festet
permanent til sykkelen og utformet som en integrert del.
Hvis sykkelen lager tre spor, skal senterlinjene for de to hjulsporene ikke være mer enn 75 mm fra hverandre.
Et spor er bestemt av den langsgående senterlinjen av hvert av kjøretøyets hjul når det kjører framover.
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1.07 Klasser
Gruppene er delt inn i klasser etter sylindervolumet som beskrevet nedenfor. Denne klasseinndelingen
skal brukes i alle åpne løp.
Kategori I
Gruppe A 1.
Klasser
50
85
100
125
175
250
350
500
750
1000
1300

Over ccm
50
85
100
125
175
250
350
500
750
1000

Opptil ccm
50
85
100
125
175
250
350
500
750
1000
1300

For Classic Speedway, Langbane og Ice Racing:
250cc Klasse: Opptil 250cc 2/4 takts enkel sylinder motor
500cc Klasse: Opptil 500cc 4 takts enkel sylinder motor
Gruppe B 1, B 2 - Sidevogn
Samme som gruppe A 1 og A2 over 175 ccm.

1.11 Måling av slagvolumet
1.11.11 Stempelmotor, "Otto" prinsippet
Slagvolumet til hver sylinder fastsettes ut fra formelen for volumet av en sylinder; diameteren tilsvarer
boringen og høyden er lik slaglengden (stempelets bevegelse fra øvre til nedre dødpunkt).
Slagvolumet =
hvor
og

D x D x 3,1416 x C
4

D = boringen (sylinderdiameteren)
C = slaglengden

OBS! Alle mål i cm!
Dersom sylinderen ikke er sirkelrund må tverrsnittflaten bestemmes ved hjelp av en passende geometrisk
formel eller utregningsmetode. Denne flaten må så multipliseres med slaglengden for å få fastsatt
slagvolumet.
Når boringen måles, godtas det et avvik på 1/10 mm. Hvis denne toleransen fører til at grensen for den
aktuelle klassen er overskredet skal det tas et nytt mål, med kald motor og med 1/100 mm nøyaktighet.

1.11.13 Rotasjonsmotorer
Motorens slagvolum (som bestemmer hvilken klasse motorsykkelen skal delta i ved en internasjonal
konkurranse) skal beregnes ut fra følgende formel:
Slagvolumet =
hvor

2 x V
N

V = det totale volumet til alle kamrene i motoren
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og

N = antall omdreininger som motoren må rotere for at et kammer skal
gjennomføre en syklus.

Motoren klassifiseres som en firetakter.
1.11.15.
Wankelmotor
For Wankelmotorer med triangulære stempler blir slagvolumet bestemt ut fra følgende formel:
Slagvolum = 2 x V x D
hvor
og

V = volumet til ett enkelt kammer
D = antall kammer.

Motoren klassifiseres som en firetakter.

1.17 Overladning (kompressor, turbo)

Overladning ved hjelp av en mekanisk innretning (kompressor, turbo) er forbudt ved alle typer løp.
En motor (to- eller firetakter) som tilhører en klasse som er fastsatt ut fra slagvolumet, skal ikke regnes som
overladet dersom kapasiteten (volumet) til brennstoffyllingsmekanismen (målt geometrisk), inkludert
slagvolumet til den drivende sylinderen (dersom den blir brukt for framføring av brennstoffet), ikke overskrider
det maksimale slagvolumet for den aktuelle klassen. Dette gjelder med hensyn på en arbeidstakt.

1.18 Telemetri

Informasjonen må ikke overføres på noen måte til eller fra en motorsykkel i bevegelse. Det kan være
nødvendig med offisielt signalutstyr på maskinen. Automatiske tidtagningsenheter anses ikke som
"telemetri". Automatisk tidtagningsenheter må ikke forstyrre noen offisiell tidtagningsmetoder eller -utstyr.

1.19 Motorsykkelvekter
Vekt av motorsykler uten drivstoff
Sykkel type

Minimum vekter (kg)

80 ccm Speedway

55

250 ccm Speedway

75

Klassisk Speedway

77

125 ccm Grass Track

60

250 ccm Long Track

80

Long Track

82

Ice Racing

110

Grass track sidevognssykler

120

Long track sidevognssykler

180

Dette er absolutte grenser, og ingen toleranse brukes når maskinen kontrolleres før
trening/kvalifisering/løp.
Minimumsvekt av den kontrollerte motorsykkelen skal ikke på noen tidspunkt være under minste tillatte
totalvekt.
Godkjent vekt (ref § 1.19.04 med en skala med en minimumsoppløsning på 500g må brukes (selv om
100g er anbefalt).
Under konkurransen veies motorsyklene i den tilstanden de forlater banen etter et heat (inkludert
drivstoff).
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19.01

En 1% toleranse i vekten av maskinen når den kontrolleres under eller etter løpet, dette for å ta hensyn til
variabiliteten av testbetingelsene.

19.03
Kontrollmerker må festes på forsiden av hovedrammen.

19.04
Vekter må være kalibrert av et nasjonalt institutt innen siste 24 måneder før arrangementet.

19.05
For grupper B1 og B2 skal medbringe passasjer i alle konkurranser.

1.21 Angivelse av fabrikat
Når to produsenter er involvert i byggingen av en motorsykkel, skal begge navnene angis på sykkelen:
- sykkelens (rammens) produsent
- motorens produsent.

1.23 Definisjon av en prototype

En prototype motorsykkel er et kjøretøy som skal være i samsvar med de sikkerhetskravene som er angitt i
reglementet for den typen konkurranse der sykkelen skal brukes.

1.25 Generelle bestemmelser
De følgende bestemmelsene gjelder for alle typer kjøretøy som er beskrevet, og for alle typer konkurranser.
Unntatt er der hvor noe annet er angitt NKR eller SR.
Ytterlige bestemmelser kan være nødvendige for noen løp, og disse vil da bli beskrevet i tilleggsreglene for
det aktuelle løpet.
For verifisering av materialer i tvilstilfelle, skal en prøve eller den aktuelle delen analyseres ved et
materialtestlaboratorium.

1.25.01 Titanium
Titan er tillatt brukt i deler på motorsykkelen, unntatt: ramme, forgaffel, styre, svingarm og svingarmbolt
og hjulaksler foran og bak.
Bruken av lettmetaller for hjulaksler er også forbudt.
Bruk av titanlegering i muttere og bolter er tillatt.

1.25.03 Karbonfiber
Bruk av karbonfiber i rundbanesykler er tillatt (med et unntak for styret og felgringer). Keramiske deler
Bruk av keramiske deler er forbudt.

1.25.04 Bruk av dataopptak
Bruken av dataopptak enheter og automatisk elektronisk tenning er autorisert.
Bruk av en enhet eller bryter til å endre tenningen fysisk eller manuelt av fører under et løp er ikke tillatt.
Ingen signal av noe slag kan passere mellom en bevegelig motorsykkel og enhver person, inkludert radio
og Bluetooth-kommunikasjon. Unntaket er for signalet til tidtagningstransponder, eller annen
tidtagningsutstyr, enheter fra godkjente ombordkameraer (med skriftlig godkjenning fra
mesterskapsarrangør, som ikke kan gis for hjelm monterte kameraer).
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Egne regler for bruk av ombordkameraer i NMF skal følges i NMF.

1.25.05 Antall sylindrer
For alle klasser (med unntak av 1000 ccm Track Racing Sidevogner), bare én sylindret motorer er tillatt.

1.25.07 Ved bruk av separate forbrenningskammer
Hvis det brukes separate forbrenningskammer, må de kobles sammen med en ubegrenset passasje med
minimum snitt areal minst 50% av det tota

1.25.08 Forgasser
Det kan kun brukes forgasser. Eventuelle elektroniske enheter er forbudt.

1.26 Rammedefinisjon for solo motorsykkel
Ramma er den konstruksjonen som forbinder alle styremekanismene i fronten av maskinen til
motoren/girkassen og komponentene til bakhjulsoppheng.

1.27 Startanordning
Startutstyr er ikke obligatorisk.

1.28 Drivstofftank

Drivstofftanken og tanklokk må være lekkasje sikkert.

1.29 Beskyttelse av åpne overføringer
1.29.01 Sikring av primærkjede
Primære kjeden må ha et sikkerhetsdeksel, små hull (max 10mm) i deksel er tillatt for ekstra kjøling.
Overdreven fjerning av materialer i deksel er ikke tillatt. Kutting av deksel er kun lov for å eksponere
clutchplate for å justere clutchfjærer.
Deksel skal være utformet på en slik måte at under ingen omstendigheter fører eller passasjer kan
komme tilfeldigvis i kontakt med kjede eller clutchdeler.
Det må være utformet for å beskytte fører fra å skade fingrene.
En ekstra beskyttelsesanordning må monteres for å hindre et ødelagt primærkjede fra å slå oppover.
Dette kan være et heldekkende ståldeksel. Alternativt, hvis en kjedekasse er laget av plast eller annet
materiale, så må en stålbolt med en diameter på minst 10 mm plasseres utenfor bunnen, bak i
clutchdrivhjulets kvadrat (se diagram G/H/K). Denne bolten, hvis skadet, må alltid fullt erstattes.
Et beskyttelsesdeksel må monteres på drev for bakre kjede (hvis det er eksponert).

1.29 03 Beskyttelse bak kjeden
En beskyttelse skal være montert der bak kjeden entrer bakdrevet.

1.31 Eksosrør og lyddemping
Eksosrør og lyddempere må oppfylle alle krav om lydnivåkontroll. Avgasser skal slippes bakover, men
ikke på en måte som hever støv, ødelegge dekk, eller er til ulempe for passasjer, eller noen andre
ryttere.
Unntak for aktivitet i Norge:
Reglene under § 01.31 gjelder for løp. Brukt av lyddempere av annen kvalitet enn beskrevet her ifm
trening kan tillates av av den enkelte klubb og styres således av banereglementet for hver bane.
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NYE KONSTRUKSJONSKRAV FOR LYDDEMPERE FRA 01.01.2015
Fra 01.01.2015 annonserte FIM følgende nye byggekrav for lyddempere i Track Racing (for alle 500cc og
250cc en sylinder motorer som kjører på metanol inkludert iskjøring, bortsett fra 85cc og 125cc).
•
•

Alle lyddempere som brukes må være homologert av FIM.
FIM lyddemper-homologering består av flere støy tester. Hver støytest vil bli gjort ved å benytte
et konvensjonelt eksosrør og et modifisert eksosrør (se beskrivelse i nr.1). Støytester vil bli gjort
med en FIM-nominert funksjonær.

1. Lyddemper:
Et enkelt eksosrør er bestemt med en utvendig diameter på maksimum 50 mm for 500cc motorsykler og
40 mm for 250cc motorsykler.
Et eksosrør kan inneholde ekstern eller intern støydempende kropp (maks diameter 50 mm eller 40 mm
for henholdsvis 500cc og 250cc motorsykler / maks lengde 250 mm) For å redusere lydnivået, sveises
sikkert på toppen og parallelt med eksosrøret.
Materialet er valgfritt. (Krav til å feste eksosrøret forblir uendret).
2. Lyddemperkonstruksjon:
Lyddemperen må være laget som en komplett, forseglet enhet uten avtakbare
deler. Lyddemperen må være en mekanisk type, med permanent monterte
faste rør, baffler eller plater for å redusere lyden til maksimalt tillatt støy nivå.
Isolerende materiale, med det ene formål å redusere den utvendige temperaturen til
lyddemper, er tillatt, forutsatt at den er oppbevart i et forseglet kammer som ikke har kontakt med
eksosgass eller utendørs atmosfære.
Enden av lyddemperens eksosrør, når den er montert på motorsykkelen, må være parallell til maskinens
sentrale akse (toleranse 10 °). Maksimal lengde er 20 mm (inkludert en avrundet krage); Den maksimale
innvendige diameteren til rørutgangen er 45 mm (+ 2,0 mm toleranse).
Lyddemperens ende må avslutte i rett vinkel og inneholde en avrundet krage (min. 5 mm / maks. 10 mm).
Festepunkter for å feste varme skjold kan være inkludert.
3. Lyddempers lengde og plassering:
Posisjonen til lyddemperen er gitt av de følgende begrensninger: Lyddemper skal ikke gå på utsiden av
den bakre kant av bak hjulet sett fra siden og gi plass til førers fot. Utblåsning er bak fører og innenfor
den bakre dekk silhuetten av motorsykkelen når den ses fra siden.
4. Max tillatte støygrense: 115 dB/A
Alle nye lyddempere som vises frem for godkjenning, Skal ikke overstige det maksimalt tillatte støynivå
på 115 dB / A.
Verdiene tar allerede hensyn til nøyaktigheten av metoden, som anslås å være på 3 dB / A ved å bruke
gjeldende støy målings utstyr.
Ingen fradrag for omgivelsestemperatur, trykk eller høyde er tillatt.
En lydmåler av klasse 1 / type 1 er foreskrevet for å gjøre støytester.
Støytester vil bli utført med metoden "2 meter maks" (se Art.01.79).
5. Motorens omdreiningstall:
Alle lyddempere som vises for homologering, vil bli testet med et omdreiningsnivå på motoren med
11.000 omdr./min. For å måle støygrensen produsert av kombinasjonen med eksos og lyddemper.
6. Gyldighetstid:
Bruken av FIM homologert lyddemper er obligatorisk. Perioden for homologering er 5
År (så lenge lyddemperen forblir original). Se også listen over '2017 Track' Racing godkjente produktersiste oppdateringer 'på www-fim-live.com.

51

Spesialreglement for Speedway
Enhver ny FIM homologert lyddemper skal være konstruert i henhold til disse Krav og være innenfor det
maksimalt tillatte lydnivået. En homologeringsavgift vil bli krevet inn.

31.01. FIM homologerte lyddempere
Kun homologerte lyddempere med produksjonsår stemplet vil bli akseptert for solo motorsykler og
sidevogner som tilhører 250cc og 500cc speedway, iceracing og langbane. All homologering vil være
gyldig i fem år fra homologerings året. Endring av den homologerte lyddemperen er ikke tillatt på
250cc og 500cc track racing motorsykler. Den eneste modifikasjonen som er tillatt for å tilpasse
homologerte lyddempere til bruk på 250cc track racing motorsykler, er ved bruk av en adapter mellom
slutten av eksosrøret og innløpsrøret på lyddemperen.
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1.31.01 Lyddemper utføring
Lyddemperen må være laget som en komplett, forseglet enhet uten avtakbare deler.
1.31.01.1 Lyddemper festing
Eksosrøret skal festes til rammen med to klemmer i tillegg til festet til topplokket. Lyddemperen skal festes
med et fast stag, og i tillegg et separat bevegelig feste fra fremre tredjepart av lyddemperen til rammen. Dette
kan være en kraftig fjær eller en ståltråd eller en wire min. 3 mm diameter.
1.31.01.2 Eksosrør
Utvendig diameter av eksosrøret må ikke overstige 50 mm og 40 mm for henholdsvis 500cc og 250cc
motorsykler og må være konstant, i prinsippet over hele lengden.
Enden av eksosrøret kan imidlertid være justert for å passe inn i lyddemperen (maks diameter 50 mm).
Avgassrøret kan inneholde et støydempings system (med en maksimal diameter 50 mm eller 40 mm for
henholdsvis 500cc og 250cc motorsykler / maks lengde 250 mm), kan monteres, sveises sikkert på
toppen og parallelt med eksosrøret.
1.31.01.3 Utløpsflaten fra eksossystemet
Utløpsflaten fra eksossystemet skal ikke være større enn en flate med diameter 45 mm. Utløpsflaten skal
være konstant over en lengde på minst 50 mm. Denne flaten skal ikke være perforert, og ikke ha hull eller
spor.
1.31.01.4 Avstand eksosrøret
Slutten av eksosrøret, over en avstand på minst 30mm må være horisontal og parallell til den sentrale aksen
i solo maskin (med en toleranse på ± 10 °).
1.31.01.5 Slutten av lyddemper
I enden av røret må være kuttet i en rett vinkel. Slutten av lyddemper må være kuttet i en rett vinkel.
Lyddemper enden må ha avrundet kant med en diameter på minimum 5mm (obligatorisk f.o.m. 01.01.2006).
Se diagrammer G, H, K, P.
1.31.01.6 Avstand lyddemper og dekk
Mellom lyddemper og dekkets maksimalt gap på 60mm (90mm for Ice Racing), med en toleranse på + / 10mm), må ikke bli overgått (se diagram P). (= byggekrav)
1.31.03.7 Varmeskjold for lyddemper
Det er obligatorisk at alle homologerte lyddempere er utstyrt med varmeskjold godkjent av FIM, dette skal
være sikkert montert på utsiden av lyddemperen, for å gi ekstra beskyttelse til fører ved nærkontakt. (i
iceracing er varmeskjold anbefalt).
Alle FIM-homologerte lyddempere (som starter med 2015-modellene) skal være utstyrt med et
varmeskjold, levert av produsenten av lyddemperen eller deres leverandør. Alle varmeskjold må være
FIM-sertifiserte.

1.31.02 Plassering lyddemper
Eksosanlegg må ikke strekke seg utover ytre omkretsen av bak dekk, og må ikke slutte lenger frem enn
midt på bakhjulet.

1.31.05 Sidevogn lyddemper
På en sidevognssykkel skal eksosgassen blåses ut horisontalt, bakover og med en maksimumsvinkel på
30 grader ut fra maskinens senterlinje. Eksosrørets endre skal ha konstant diameter over en 30 mm
lengde.

1.33 Styre

1.33.01 Bredden på motorsykkelens styre skal være

80-125cc:
250cc/500cc:
Ice Racing:
Alle andre:

Min. 650 mm.Max. 850 mm.
Min. 700 mm Max. 900 mm
Min. 700 mm Max 800 mm
Min. 700 mm Max. 900 mm
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1.33.02
Styret må være utstyrt med en beskyttelsespute på kryss stangen.
Styret uten krysstang må være utstyrt med en beskyttelsespute som er plassert i senter på styret, og som
dekker styre klemmer bredt.

1.33.03
Styreklemmer må være meget nøye konstruert med radius er for å unngå noen bruddanvisninger i styret.
Når lettmetall styre brukes, må avstanden på klemområdet eller de to klemmer ikke være mindre enn 120
mm.

1.33.04 Styreendre
Åpne styreender skal plugges med et solid materiale eller dekkes av gummi.

1.33.06 Håndbeskyttere
Dersom det blir brukt håndbeskyttere som er montert på styret, så skal disse være laget av et splintsikkert
materiale og ha en permanent åpning for hånden.

1.33.07
Styre av komposittmaterialer er ikke godkjent.

1.33.08
Reparasjon ved sveising av lettmetallstyre er forbudt.

1.33.09
Fast stopper (før styredemper bunner) må monteres. En styredemper kan ikke brukes som styrelås.

1.33.10 Ice Racing
Ved Ice Racing skal det være permanent festet en stålkule med minste diameter 28 mm i venstre enden
av styret. Clip-on styrer som består av to separate deler er forbudt.

1.35 Kontrollhåndtak
1.35.01
Alle håndtak (clutch, bremse, etc.) må i prinsippet ha en kule i enden av spak (diameter på denne kulen
skal være minst 16 mm).
Denne kulen kan også være flatklemt, men kantene må være avrundet (minimum tykkelse på denne
flatklemte delen er 14 mm).
Disse endene må være permanent fast og danne en integrert del av spaken.

1.35.03
Hver kontrollspak (hånd- og fotstang) må monteres på en uavhengig pivot.
1.35.03.1 Tillegg for Ice Racing:
Det skal finnes en stopper på håndtaket på venstre side, slik at det alltid er en minsteavstand på 15 mm
mellom kontrollhåndtak og styrehåndtak
1.35.03.2 Plassering
Gear og clutch spaker må plasseres på en slik måte at rytteren ikke trenger å endre sin posisjon til å
betjene dem.
1.35.03.3 Montering
Kontrollhåndtakene må monteres slik at kjørernes fingre aldri kan bli klemt mellom kontrollhåndtaket og
styret, og slik at ytterkanten av kulen ikke stikker utenfor enden av styret.
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1.35.03.4 Montering Is-bane
Slutten av hendlene når lukket må ikke være lenger enn styret. For Is-bane, slutten av hendlene skal ikke
være lenger en styret.

1.35.04
Bremsearmen hvis den svinges på fotstøttens akse må fungere under alle forhold,
Selv om fotstøtten er bøyd eller deformert.

1.37 Motorkontroll (gass og stopp)
1.37.01
Gasskontrollen må være selvlukkende når den ikke holdes av hånden. Gasshåndtak (åpning og lukking)
må kun aktiveres med mekanisk kabel fra gasshåndtak direkte festet til forgasser stempel. Alle luftinntak i
sylinderen må passere gjennom forgasser. Ingen andre metoder er tillatt for å få omgivende luft inn i
motorens innsug.

1.37.02 Tenningsbryter (cut out bryter)
Solo og sidevognmotorsykler må være utstyrt med en funksjonell tenningsbryter eller knapp montert på
høyre eller venstre side av styret (innen rekkevidde av hånden mens den er på håndtaket) som stopper
en kjørende motor.
Tenningsbryteren kan monteres på styret, så nær som mulig til gasshåndtak.
Tenningsbryter må stoppe motoren umiddelbart, med den enkle operasjon av å trekke ut en snor eller en
ikke-elastisk streng (som må være så kort som mulig) festet til førers høyre håndledd.
Alle andre motorstyringsbrytere og elektr

1.39 Fothvilere
1.39.01 Fothvilere
Fothvilerene på motorsykler for Ice Racing og alle solo rundbaneløp skal være på høyre side, og ikke nå
lenger ut fra sykkelens senterlinje enn 320 mm. (Se diagram G/H/K).

1.39.03
For rundbane sidevogner må fotstøtten på motsatt side til sidevognen være beskyttet på forsiden av en
kollisjonsbeskyttelse som er festet til rammen, slik at skader på andre deltakere er forhindret. Fotstøtten
må monteres i minst en høyde 150 mm fra bakken.

1.41 Bremser
1.41.01 Bruk av bremser
Det er ikke tillatt med bremser på rundbane (track racing) motorsykler.

1.43 Skjermer og hjulbeskyttelse
Motorsykler må være utstyrt med skjermer.

1.43.01
Skjermer må beskytte utover dekkene på hver side. Både fram- og bakskjermer må være laget av
fleksible materialer (for eksempel fast og stiv plast, komposittmaterialer).

1.43.03
For Speedway og Langbane, må en framskjerm som følger konturen av hjulet, strekke minst 5 ° foran en
vertikal linje som går gjennom bunnen av forgaffels styringsaksel og minst 200 mm fra samme punkt
bakover.
En bakskjerm skal strekke minst 5 ° bak en vertikal linje som går gjennom senter på bakhjulets aksel.
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Hvis avstanden fra bakhjulets dekkoverflate og bakenden av bakskjerm er større enn 35 mm, må en
ekstra hjulbeskyttelse monteres. Gapet mellom hjulet og hjulbeskyttelsen må ikke være større enn 35 mm
(30 mm + 5 mm toleranse).
Hvis en dyttebøyle brukes, skal den være laget i ett stykke av sterkt materiale som ikke knekker ved velt
og må ikke stikke høyere enn 35 mm over bakskjerm.

1.43.04
For Speedway: bakhjul, enten med eiker, støpt eller sveiset, må være dekket med en solid plate på høyre
side. Et mellomrom mellom kant på felg og skiven skal ikke være større enn 10 mm.
Sidevogn må bruke et beskyttelsesdeksel på forhjul som er støpt eller sveiset.
For Langbane anbefales denne beskyttende platen.

1.43.05
Både front og bak skjermer må være laget av fleksible materialer og skjermer skal ikke forårsake noen
person skader når de er skadet.

1.43.06 Skjerm sidevogn
På en rundbane sidevognssykkel skal bakskjermen nå ned til 200 mm fra bakken (se diagram L).

1.43.07 Skjermer for Ice Racing
Skjermer må beskytte utover dekkene på hver side og den øverste halvdelen av hjulet (i omkrets) må
være helt dekket (se diagram H for dimensjoner). Forskjerm skal være laget av komposittmaterialer.
Materialet skal være av egnet styrke og design, ikke knekke eller kollapse under slag eller velt.
Om nødvendig kan dette oppnås ved å inkorporere en forsterkning (for eksempel en
rørbeskyttelse med kontinuerlig konstruksjon) festet til forstillingen. Beskyttelse må være ordentlig festet
til forstilling.
Skjerm og / eller tilhørende beskyttelse som kreves, må være utformet for å strekke seg ut og ned på
baksiden av hjulet til maksimalt 250 mm fra isens overflate Forsiden må strekke seg ned til maksimalt 200
mm fra isflaten (se diagram H).
På begge sider av forhjulet må frontskjermbeskyttelsen også strekke seg ned til
hjulspindel slik at den øverste halvdelen av hjulet og dekk er helt dekket.
Bakskjerm bør være laget av komposittmaterialer og strekke seg ned på bakhjulet til maksimalt 250 mm
fra isoverflaten.
På begge sider av bakhjulet må bakskjerm strekke seg til et maksimum på 100 mm fra hjulspindelen slik
at den øverste halvdelen av hjulet og dekk er helt dekket.
I tillegg må en skjerm monteres for å gi beskyttelse foran bakhjulet for å unngå at venstre ben blir skadet
av pigger.

1.43.08 Nasjonalt tillegg: skjermer til is-speedway.
Følger hele reglementet for vanlig speedway, men skal ha max 10mm lange pigger målt fra knast til pigg
tupp. Pigger skal være vanlige stål treskruer. Man får ikke benytte noen form for støtte eller skive på inn
eller utsiden av dekket som hindrer piggen i å legge seg. Ekstra sikkerhetsskjermer i følge til teknisk
reglement skal benyttes. Laget av stål eller aluminium som beskytter hjulene omtrent helt ned til bakken
foran og bak. Dirt deflektor er ikke et krav i is speedway.
Forskjermen skal være av stålbøyler, min. 12 mm diameter, med tverr- stag mellom. Det skal være et deksel
over bøylene slik at føreren ikke kan få beina innimellom. Skjermen skal avsluttes 200 mm fra bakken i
framkant, og minst gå ned til hjulsenteret i bakkant. Bakskjermen skal festes med 3 solide fester (se diagram
J).
Bakskjermen skal lages av metall eller plast, og skal avsluttes 200 mm fra bakken i bakkant. Bakskjermen
skal festes med 3 solide fester (se diagram.1).
Bakskjermen og sidedvognsskjermen på en rundbane sidevognssykkel skal minst gå ned til 200 mm over
bakken. Det skal finnes en beskyttelse for passasjeren, både mot sidevognshjulet og mot bakhjulet, begge
skal nå helt ned til sidevognplattformens hodenivå. Sidevognshjulet skal enten være fullstendig dekket av en
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beskyttelsesplate helt ut til felgen, eller så må sidevognsskjermen nå helt ned til senter av hjulakselen på
utsiden av hjulet.
Dersom støpte eller sveisede hjul blir brukt til rundbaneløp eller Ice Racing skal hjulene utstyres med
beskyttelsesplate på begge sider.

1.43.10 Beskyttelse mot Sidevogn hjulet
Beskyttelse mot Sidevogn hjulet og bakhjul for passasjeren må være forutsatt ned til nivået på Sidevogn
plattformen.

1.43.11 Dekking av sidevogn hjul
Utsiden av sidevognhjulet må enten være helt dekket av en plate som strekker seg til felgkanten, eller
sidevognskjerm må strekke seg nedover på utsiden til senter av hjulnavet.

1.45 Strømlinjekåper
Strømlinjeforming er tillatt. Strømlinjekåper bør være laget av fleksible materialer (for eksempel fast og
stiv plast, komposittmaterialer) og må ikke bryte under støt. Strømlinje kåper må ikke ha noen skarpe
hjørner og må være ordentlig festet til motorsykkelen.

1.46 Nedleggingsvinkel

Minste nedleggingsvinkel for en Ice Racing sykkel er 68 grader.

1.47 Hjul, felger og dekk
Alle Alle dekk måles montert på felgen ved et trykk på 1 kg / sq.cm (14 lb./sq.in); målinger er tatt på et
dekksektions plan med 90° vinkel med bakkenivå.

1.47.02
Enhver endring av felgen eller eiker av et integrert hjul (støpt, klinket) som Levert av produsenten eller av
en tradisjonell avtakbar felg (annet enn for eiker, ventil eller sikkerhets bolter) er forbudt.
Det eneste unntaket er at dekklåser noen ganger brukes til å forhindre dekk bevegelse i forhold til felgen.
Hvis felgen er modifisert for disse formål, bolter, skruer, etc., må bli montert.

1.47.03 Vekt og balansering
Dekkene må blåses opp/fylles kun av luft. Ingen annen substans skal brukes til å øke totalvekten. Bare
balansevekter kan legges til og skal festes til felg eller eiker.

1.49 Dekk for 250CC/500CC Speedway og rundbane sidevogner
(se også diagram G og G bis)

1.49.01 Bak dekk brede
Den totale bredden på bakdekk må ikke overstige 100 mm (O).

1.49.02 Mønsterdybde
Mønsterdybden (A) skal ikke være over 8 mm, målt vinkelrett på dekkflaten. Alle knastene på samme
omkrets skal ha lik mønsterdybde (se diagram).

1.49.03 Knaste avstand
Avstanden mellom knastene skal ikke være over 9,5 mm på tvers av dekket (B), og 13 mm målt langsetter
dekket (C).

1.49.04 Knaste avstand dekkskulder
Avstanden mellom knastene på dekkskulderen (D) skal ikke være over 22 mm.
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1.49.05 Mønster
Det skal ikke være åpen passasje på tvers av mønsteret (E), målt vinkelrett på dekksiden. Åpninger skal
være stengt av en eller flere knaster.

1.49.06 Knast utforming
Alle knastene (unntatt knastene på dekkskulderen) skal i utgangspunkt være rektangulære med sidene
parallelle eller vinkelrette på dekkets akse (dekket må ha samme utseende når det er snudd, og skal i
prinsippet følge diagrammet)

1.49.07 Dekkets overflate
Dekkets overflate må ikke være utstyrt med eventuelle senere montert elementene som anti-skid pigger,
spesielt kjeder, etc.

1.49.08 Dekk modifisering
Alle sliteknaster (skulder og hoved) kan lamineres av produsenten med en maks 3 x 0,5 mm brede spor
(sipes) per knast, i den originale formen.
Senere dekkmodifisering av enhver type er ikke tillatt under noen omstendigheter. Dekk kan ikke bli
behandlet av kjemikalier, dekkvarmere eller andre metoder, som kan endre formen, minimum shore
hardhet, konstruksjon eller andre kjennetegn.

1.49.09 Framdekk
Det eneste krav til framdekkets dimensjoner er at bredden skal være maksimum 80 mm.

1.49.10
Bakdekkene må ha en minimum hardhet på 70 shore (± 2) ved 20 ° C.

1.49.11
Den totale bredden (Art. 49.01) og Shore-hardheten (Art. 40.10) på bakdekk måles på et TUVlaboratorium eller et tilsvarende institutt. Produsenten skal sende en prøve av det bak dekk til FIM, og
FIM vil sørge for sending av prøven til laboratoriet. Avhengig av resultatene av testene skal FIM utsted et
homologeringsnummer. Produsenten vil da gravere dette nummeret inn i
støpeform: FIM / XX + år for homologering. FIM forbeholder seg retten til å ta bakdekk fra løp og utføre
posthomologering kontroller. Bak dekk må måles montert på en felg, type WM 3 - 2,15 x 19 "felg.

1.50 Dekk for 250CC/500CC Long Track
1.50.01
Dimensjonen på bakdekket for langbane må ha en felgdiameter på 22 "og en maksimal bredde på 100
mm.
Slidedybden (A) må ikke overstige 11 mm målt i rette vinkler mot overflaten av slitebanen. Alle knaster i
samme omkrets må ha samme dybde (se Diagram G bis).

1.50.02
Det er ingen begrensninger på størrelsen eller typen på frem dekket.

1.50.03
Dekk skal være som levert av fabrikant, ingen modifisering er tillatt.

1.51 Dekk for ice racing
1.51.01 Utforming
Dekkene skal være spesiallaget for Ice Racing.
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1.51.02 Pigger
Dekkene skal være utstyrt med spesielle pigger. Disse skal sikre en trygg og fullt kontrollert kjøring på is.

1.51.03 Piggenes lengde
Piggene må være laget av solid stål bare. Den maksimale lengden på pigg, målt fra den flate toppen
overflaten av festing plate (skive): 28 mm.
Maksimum tykkelse på festet plate (skive): 6 mm. Minimum diameter på toppen av feste plate: 15 mm og
må være flat.
Maksimal diameter på undersiden av festet plate: ingen grense. Den tubulære gaugen må ha en
maksimal innvendig diameter (ID) av: 15 mm
(uendret).

1.51.04 Piggenes linje
Ingen pigger skal overstige gjennom en linje, de vertikale piggene på ytterste høyre side av dekket.

1.51.05 Framdekk
Den fremre dekk skal ha en maksimal bredde på 100 mm, og monteres på et hjul kanten av maksimal
diameter 23 ".

1.51.06 Bak dekk
Den bakre dekk skal ha en maksimal bredde på 100 mm, og monteres på et hjul kanten av maksimal
diameter 21 ".

1.52 Hjul, felger og dekk for rundbane sidevognssykler
1.52.01
Forhjul:
• Minimale felg diameter: 18 "
• Minimal diameter hjulaksel: Kun 15 mm herdet stålaksel tillatt
• Minimale diameter av eiker: 3,5 mm M4, stålkonstruksjon
• Eikesnøring må krysse to ganger
Bakhjul:
• Min. Felgdiameter: 18 "(19" for 500cc Sidevogn). Maks. felg diameter: 22 "
• Minimal diameter hjulaksel: 17 mm, kun herdet stålaksel tillatt
• Minimale diameter av eiker: 4 mm, M4, stålkonstruksjon
• Eikesnøring må krysse to ganger
• Maksimal dekkbredde: 100 mm (bare for 500cc sidevogn)
Sidevognhjul:
• Min. felgdiameter: 16 "
• Minimal diameter hjulaksel: 25 mm, kun herdet stålaksel tillatt
• Minimale diameter av eiker: 4 mm, M4, stålkonstruksjon
• Eikesnøring må krysse to ganger

1.52.03 Hjulaksel
Hjulakselen skal låses med mutter og splint.

1.52.04 Navets spilesflens
Minste bredde mellom navenes spileflenser skal være 75 mm (se diagram R). Spilehullene skal være
forsenket på begge sider av flensen. Plastikknav er forbudt.
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1.52.05 Sidevognhjul
1.52.05.1
Maksimum hjulhelling på 30 grader, målt fra vertikalt til innsiden (måles med vinkel og vater).
1.52.05.2 Posisjon
Ensidig hjulakseldiameter på 25 mm ved punktet på største momentet av avbøyning; herdet stål (se
diagram 2), eller med en diameter på 15 mm hvis den støttes på begge sider av hjulet.
Sidevogn hjulaksel må ikke sveises på plass. Den må være skrudd på, for eksempel, med en krage eller
klemme, med minst tre M8 skruer.
Minimums lengde på klemmen er 100 mm. En sikringsanordning må monteres for å sikre mot tap eller feil
på klemmen. Konstruksjonen av klemmen må være festet til hovedrøret på Sidevogn-rammen.
Hjullageret skal være selvlåsende, f.eks. nyloc eller castle nut med split pins.

1.52.09 Framdekk størrelse eller type
Det er ingen krav til størrelse eller type framdekk. Dekk levert av produsenten skal ikke endres.

1.53 Ytterligere spesifikasjoner for 500CC sidevogn
For en mer detaljert forklaring, se Diagrammer 1,2,3,4.
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1.53.01 Sidevogn konstruksjon
Sidevogn må festes til motorsykkelen i minst tre fester, hvis det ikke er en integrert del av chassiset.
Hengslede / svingbare sidevogner er strengt forbudt.
Hellingsvinkelen til motorsykkel ramme, med hensyn til den vertikale linjen til bakken må ikke overstige 15
grader, og sidevognhjulet må ikke overstige 30 grader (se diagram 4).
Det må ikke være noen bevegelse på noen del av Sidevogn-fikseringspunktene. Hvis vinkelen på
Hellingen er justerbar, det må være låst på en slik måte at det er helt sikret og ikke bare klemt fast i
posisjon.
Drivstofftanken og oljetanken må være forsvarlig montert og plassert bak styrehode.

1.53.03 Hjulspindler og holdeskruer
Disse monteringene må være av solid konstruksjon og ikke boret eller lettet. De må være utstyrt med
enten en selvlåsende mutter eller splitstift for å sikre at monteringen ikke gjør det mulig å løsne eller
komme fra hverandre under kjøring.

1.53.04 Forgafler
Forstilling på motorsykkelen må monteres forsvarlig på styrekrone ved hjelp av en styrekronebolt med
minimum 14mm diameter.

1.53.05 Styring
Styringen på forhjulet må være via "ledende" frontgafler, med hjulet med støttebein på hver side (lange
eller korte støttebein). Alle andre typer fronthjulstyring og -fjæring er forbudt.

1.53.06 Kraftoverføring
Fremdrift kraften skal overføres til bakken bare gjennom bakhjulet til motorsykkelen.

1.53.07 Bakhjul og Sidevogn hjulforskyvning
Avstanden mellom sporene fra midtlinjene på det bakre motorsykkelhjulet og sidevognhjulet må være
minst 800 mm og må ikke overstige 1100 mm.

1.53.08 Hjulbeskyttelse
For sidevogner skal bakhjulet og sidevognhjulet være dekket eller beskyttet med et solid materiale.

1.53.09 Hjulforskyvning
For å redusere dreiemomentet i styringen, er maksimal forskyvning på 75 mm tillatt mellom front og
bakhjul.

1.53.10
Det ytre Sidevogn-hjulet skal være forsynt med et beskyttende horisontalt stålrør (minimum rørdiameter:
22 mm), montert i samme høyde som Sidevogn hjul aksel. Ingen komponenter skal stikke utenfor dette
beskyttelsesrøret.

1.53.11 Sidevogn dimensjoner
Minimumsdimensjon til en sidevogn tilgjengelig for passasjer er:
Lengde: 1 000 mm - Bredde: 400 mm.

1.53.12
Minste bakkeklaring på forkant av Sidevogn-plattformen er 150 mm.
Bakkeklaring på en lastet sidevogn (med en rytter og passasjer) må ikke være mindre enn 100 mm på
noe tidspunkt.

1.53.13 Motorens posisjon
Motorens posisjon er valgfri, bortsett fra at den må plasseres foran bakhjul.
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Midtlinjen til motoren tilsvarer veivakselaksen (for langsgående motorer) og til senterlinjen i
sylinderblokken (for tverrgående motorer).
Midtlinjen til motoren skal ikke overstige mer enn 160 mm utover midtlinjen av bakhjulet på
motorsykkelen.
Hvis motoren og girkassen er montert på plater, er den minste tykkelsen på lettmetall motorplater 8mm.

1.53.14 Forgasser
Den maksimale forgasser størrelse som er tillatt er 38 mm (se diagram 4).

1.53.15 Styre
Styret må festes godt til gaflene. Det må være i en høyde over midtpunkt i setet.
Motorsykkel må ha en styrekrone som styret monteres på, og må ikke festes til den fjærende delen av
forgaffel.

1.53.16 Minstehøyden til førersetet
Minstehøyden til førersetet er 400 mm. Dette skal måles fra bakken og med full last. (Fører, passasjer,
drivstoff og olje).

1.53.17 Eksos anlegg
Eksosanlegg må ikke strekke seg utover den ytre omkretsen av bak dekket, og må ikke ende før senter
av bakhjul. Motorens eksosanlegg må være sikkert festet til fire punkter. Festet på sylinderhodet regnes
som ett punkt. Lyddemperen må monteres på rammen med minst en festing (se figur 3). I tillegg må et
andre fleksibelt feste monteres på den første tredjedel av lyddemperen til
rammen. Det andre fleksible feste skal være en stålkabel på minst 3 mm diameter eller en sterk stålfjær.
Lyddemperen må være av en type som er for tiden oppført i FIMs tekniske regler.
Lyddemperen må være utstyrt med et passende varmeskjold.

01.54 Tilleggsregler for 1000CC track racing sidevogner

Se FIM’s reglement

01.55 Nummerskilt

1.55.01.1 Grand Prix for Individual Speedway World Championship
For Speedway Grand Prix-maskiner er to sidetalplater påkrevet (se Diagram O).
Nummerplater må være laget av et stivt og fast materiale med minimum målinger på 150 mm x 150 mm.
Plattene må ikke kurve mer enn 50 mm ut av et rett plan eller være dekket eller bøyd (se diagram O).
En nummerplate må festes på hver side av motorsykkelen vendt utover. Hver nummerplate må festes på
en slik måte at den er tydelig synlig og de må ikke tildekkes av noen del av motorsykkelen eller fører når
den sitter i kjørestilling.
Nummerplaten må passe inn i mellomrommet mellom den øvre delen av den bakre delrammen, den
nederste kanten av bakre skjerm og løftehåndtaket. Tallene må være tydelig lesbare og som bakgrunnen
må males i matt farger for å unngå refleksjon fra lys. Minimumsmålene til tallene er:
Høyden på tall: 120 mm
Bredde på tall: 80 mm
Bredde på strek: 25 mm
Mellomrom 2 tall: 10 mm
Fargene må være matte, etter RAL-fargebordet. Svart (Ral 9005) på en hvit (Ral 9010) farget bakgrunn.
Det engelske form for tall må brukes. Det er en enkelt vertikal linje for "en" og en enkel skrånende linje
uten en horisontal linje for "syv" (se diagram O).
Ingen andre tall eller merker på motorsykkel som kan forårsake forvirring med nummeret vil bli tillatt og
må fjernes før starten av en konkurranse.
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1.55.01.2 For alle andre Individual Speedway eller Ice Racing World
Championship arrangementer
Nummerplater er ikke påkrevd. Førere er forpliktet til å ha på seg en nummervest som viser førers
nummer.
1.55.01.3 Langbane & Track Racing VM
For langbane- og track racing maskiner er det nødvendig med tre tall plater. En plate må festes til fronten,
må ikke helle mer enn 30 ° fra loddret linje.
To andre tall plater skal plasseres vertikalt, en på hver side av motorsykkel vendt utover. Disse må festes
på en slik måte at de er tydelige synlig og de må ikke tildekkes av noen del av motorsykkelen eller fører
når du sitter i kjørestilling. (Se diagram K).

1.55.02 Sidevogn
For Sidevogn er det nødvendig med tre tall plater. De må monteres på motorsykkelen på en slik måte at
de ikke kan tildekkes av noen del av motorsykkelen eller ikke fører og/eller passasjer. Sidevogn
nummerplate må festes parallelt med sidevognhjulet.

1.55.03. Utforming på skilt
De skal lages av stivt og solid med firkantet utforming, med minste mål 285 X 235 mm.

1.55.04 Tildekking
De skal ikke være mer buet enn 50 mm, og de må ikke tildekkes eller bøyes.

1.55.05 Festing av skilt
Et skilt skal festes foran, og det skal ikke helle bakover mer enn 30 grader fra vertikalen. De to andre skal
plasseres vertikalt, et på hver side av sykler, og vende utover. De skal festes på en slik måte at de er
tydelig synlige, og de må ikke tildekkes av noen del av motorsykkelen eller av kjøreren i kjørestilling.

1.55.06 Alternativ skilting
Istedenfor separate nummerskilt kan et tilsvarende stort felt males eller limes på karosseri eller
strømlinjekåper. Fargene skal være matte.

1.55.07 Tall dimisjoner
Tallene skal være lett leselige, og skal ha matt farge for å unngå reflekser fra sollyset Minstedimensjoner
er
• Høyde: 150 mm
• Tallbredde: 80 mm
• Strekbredde: 25 mm
• Avstand mellom to tall: 15 mm

1.55.08 Talltype
Det engelske skjemaet for tall må brukes. Det er en enkelt vertikal linje for "en" og en enkel skrånende
linje uten en horisontal linje for "syv".

1.55.09 Andre nummerskilt
Alle andre nummerskilt eller merker som kan forvirre eller blandes sammen med startnummeret skal
fjernes før start.

1.55.12 Nummer Plate farger
Fargene skal være matt, etter RAL farge tabellen, dvs.:
Sort 9005
Blå 5010
Gul 1003
Rød 3020
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Grønn 6002
Hvit 9010
1.55.12.1 Skiltfarger Longtrack og Grass Track
Gule skilt og sorte tall.
1.55.12.2 For 1000 cc Sidevogner:
Svart bakgrunn, hvit tall.
1.55.12.3 For 125cc Grass Track motorsykler:
Grønn bakgrunn, hvit tall
1.55.12.4 For 250cc Long Track and Grass Track:
Blå bakgrunn, hvite tall.

1.55.13 Ved diskusjon om nummer
Ved diskusjon om nummer og nummerplater er det den tekniske kontrollanten som bestemmer.

1.56 Oljeoppsamlertank
Det er obligatorisk at alle motorsykler er utstyrt med en oljeoppsamlertank med
minimum volum på 300 cc som skal tømmes etter hvert heat eller rase.

1.58 Spesifikasjoner for rundbane motorsykler
1.58.01 Generelt
Rundbane motorsykkler må være utstyrt med en enkelt sylinder 4-takts motor med maksimum kapasitet
på 250cc eller 500 cc, 4 ventiler maksimalt, utstyrt med en (1) forgasser med en diameter på 34 mm og
en tennplugg.
For 500 cc Sidevogn, er en diameter på 38 mm obligatorisk.

1.58.02 Forgasser
Et snitt av forgasserens gjennomgangshull må ha en konstant, sirkulær
seksjon med en diameter på 34 mm (+ 0,1 mm).
For 500cc Sidevogn er diameteren 38 mm (+ 0,1 mm). Bare en (1) brennstoffdyse er tillatt. Ingen andre
tillegg er tillatt i luftinntakskanalen.
På luftinntakssiden måles denne sirkulære delen fra forgasser stempel / spjel ventilkanten over en
minimumslengde på 5 mm.
På motorsiden måles denne sirkulære delen fra forgasserstempel/gassventilens kant, over en
minimumslengde på 25 mm.
På motorsiden er det tillatt å være et ekstra hull (maks. Diameter 6 mm) brukes til motorstartformål
(choke). (Se diagrammer G, H, K, L)
For to-ventil motorer:
En ekstra jet og / eller et ekstra hull (maks. Diameter 2 mm) på motoren er autorisert for å forbedre
motorenes respons ved lavere omdr./min.

1.58.03 Dirt Deflektor (Skvettlapp)
Dirt deflektor er obligatorisk i alle typer stevner 250/500ccm Speedway, Langbane, Gressbane og
sidevogn. Alle dirtdeflektor må være godkjente av FIM.
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1.58.03.1 Dirt Deflektor Spesifikasjoner
Dirt Deflektor bruk må være innenfor disse spesifikasjonene og må monteres på maskinen og presentert
på teknisk kontroll.
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1.58.03.2 Dirt Deflektor overførings mekanisme
Dirt deflektor og overførings mekanisme må være konstruert av høy materialkvalitet, som tillater minimal
forvrengning og maksimal holdbarhet under alle kjøre forhold.
1.58.03.3 Dirt Deflektor skvettlapp
Dirt deflektor skvettlapp må være lett utskiftbare og bygd av et spenstig, ikke metallisk materiale.
Skvettlappen må være effektive under alle bane og vindforhold.
Skvettlappen må utformes og plasseres på en slik måte at avstanden til øvre del av skvettlapp kant og
ned til dekkets slitebane er 18 mm (+ / - 5 mm) på hele dekkes slitebane. Det motsatte nedre kant skal
være 35 mm maksimalt fra banens overflate over en lik avstand.
Utenfor senter kan skvettlappens nedre kant skrå opp til maksimalt 50 mm over banens overflate.
1.58.03.4 Dirt Deflektor vinkel
Dirt deflektor må settes i en vinkel, mellom 3o ° grader og 50 ° grader maksimum (avhengig av FIM
godkjente design) til spor overflaten, målt på den langsgående senterlinje av sykkelen.
En produsent må vise konstruert vinkelen på alle publiserte instruksjon. Den, det
tillatt passer toleranse på laget vinkelen er + / - 5 ° grader
(se også Art. 58.03.9 og diagram S).
1.58.03.5 Dirt deflektor Størrelse
Dirt deflektor må ikke være mindre enn 250 mm og ikke mer enn 300 mm i total bredde. Skvettlappens
sentrum må plasseres innenfor et 10 mm off-set til venstre for dekkets midtlinje, i normal kjøre posisjon.
Skvettlapp holderen må ikke være mindre enn 100 mm og ikke mer enn 160 mm i total bredde.
1.58.03.6 Dirt deflektor vertikal plassering
Ingen del av Dirt deflektor skal være mer enn 75 mm bak det vertikale festepunkt til bakerste punkt på
dekket når montert i normal stilling.
1.58.03.7 Dirt deflektor bevegelse
Dirt deflektor armen må fritt kunne beveges minimum 25 grader i en oppadgående retning for å tillate
sikker kjøring ved forhjulsløft.
1.58.03.8 Dirt deflektor
Eventuelle opplagrings ordning må ha sitt sentrum maksimum 70 mm fra bakhjul aksen.
1.58.03.9 Dirt deflektor mekanisme
Dirt deflektor må ha en mekanisme som opprettholder konstant funksjon og sørger for at dirt deflektoren
klaffen returnerer til normal drift posisjon med minimal forsinkelse.
For å måle spenningen som leveres av dirt deflektor mekanisme, brukes en fjærvekt. Minimum pre-load
2,5 kg for Speedway og 4 kg Langbane, Gressbane og 1000c Sidevogner.
Fjærvekt må være festet til ytterkanten av skvettlapp på linje med sentrum av bak dekk.
1.58.03.10 Dirt deflektor måling
Alle målinger er tatt med sykkelen i vertikal posisjon, med dekkene normalt oppblåst uten rytter.
1.58.03.11
Den komplette Dirt deflektor må være godkjente av FIM. Produsenten skal levere tegninger og fotografier
av smuss deflektoren den tiden den er homologisert. Produsenten skal gravere på hver dirt deflektor: FIM
DD / År / Homologasjon nummer (utstedt av FIM).
FIM forbeholder seg retten til prøven Dirt deflektor når som helst for å sammenligne med den
opprinnelige godkjenningen.
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Dirt deflektoren kan endres noe for å tillate en riktig montering til en bestemt rammekonstruksjon, men dirt
deflektoren må beholde sin normale funksjon.
Endring i etterkant av FIM’s homologering på dirt deflektoren design (dvs. klaff, flap-holder, armen (e)
eller pivot punkt) tillates ikke på noen måte.
Den eneste endringen som er tillatt er ingeniør og / eller produksjon forbedringer, ved skriftlig
dokumentering til FIM.

1.58.04 Forgasser
Forgasseren må være utstyrt med et effektivt luftfilter.

1.59 Spesifikasjner for ice racing motorsykler
Bare 2-ventils motorer er tillatt brukt i Ice Racing.
Alle firetakts motorsykkelmotorer må bruke ren metanol, med unntatt "Flat Track" motorsykler (se art.
85.08). Alle andre maskiner må bruke ren metanol eller blyfri bensin som definert i art. 63.01.
Alle førere / lag må deklarere til FIM Technical Steward fabrikat hvilken type drivstoff som blir brukt under
trening og løp før presentasjon av førernes motorsykkel (r) ved den første tekniske kontrollen. Se også:
Art.63.04.2 Drivstoffbrensel.

1.63.01 Fysiske egenskaper for blyfritt brensel
1.63.01.1 Blyfri bensin må overholde FIM-spesifikasjonen.
1.63.01.2 Blyfri bensin (inkl. E10) vil overholde FIM-spesifikasjonen
hvis:
MERK: Nåværende regel vil bli endret fra 01.01.2018 (se
slutten av dokument).
a) Har følgende egenskaper
Property
RON
MON
Oxygen (includes 10%
ethanol allowance)
Nitrogen
Benzene

Units

% (m/m)
% (V/V)

0.2
1.0

Vapour pressure (DVPE)
(for winter events)
Lead
Manganese
Density at 15°C
Oxidation stability
Sulphur
Copper corrosion
Distillation:
E at 70°C
E at 100°C
E at 150°C
Final Boiling Point
Residue
Appearance
Olefins
Aromatics

kPa

95.0
(100.0)
5.0
2.0
785.0

% (m/m)

mg/L
mg/L
kg/m3
minutes
mg/kg
rating

Min.
95.0
85.0

720.0
360

% (V/V)
20.0
% (V/V)
46.0
% (V/V)
75.0
°C
% (V/V)
Clear and bright
% (V/V)
% (V/V)

Max.
102.0
90.0
3.7

10.0
class 1
50.0
72.0
210
2.0
18.0
35.0

Test Method
EN ISO 5164 or ASTM D2699
EN ISO 5163 or ASTM D2700
ISO 22854 or EN 13132 or elemental
analysis
ASTM D 4629 or ASTM 5762
ISO 22854 or ASTM D6839 or ASTM
D5580
EN 13016-1
(ASTM D5191)
ICP-OES or AAS
ICP-OES or AAS
EN ISO 12185 or ASTM D4052
EN ISO 7536 or ASTM D525
EN ISO 20846 or ASTM D5453
EN ISO 2160
EN ISO 3405 or ASTM D86

Visual inspection
EN ISO 22854 or ASTM D6839
EN ISO 22854 or ASTM D6839
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Total diolefins
Oxygenates:
Methanol
Ethanol (1)
Ethanol (E10) (1)
Isopropanol
Isobutanol
tert-Butanol
Ethers (C5 or higher)
Others (2)

% (m/m)

1.0

% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)

3.0
5.0
10.0
12.0
15.0
15.0
22.0
15.0

5.0

GC-MS or HPLC
EN ISO 22854 or EN 13132
The only oxygenates permitted are
paraffinic mono- alcohols and
paraffinic monoethers
(of 5 or more carbon atoms per
molecule) with a final boiling point below
210°C.

b) Summen av individuelle hydrokarbonkomponenter til stede i konsentrasjoner på mindre enn 5% m / m
skal utgjøre minst 30% m / m av drivstoffet. Test metoden vil være gaskromatografi og / eller GC / MS.
c) Total konsentrasjon av naftener, olefiner og aromater klassifisert av
karbon nummer må ikke overstige verdiene gitt i følgende tabell:
% (m/m)
Naphthenes
Olefins
Aromatics

C4
0
5
-

C5
5
20
-

C6
10
20
1,2

C7
10
15
35

C8
10
-

C9+
10
-

Den totale konsentrasjonen av bicykliske naftener og bicykliske olefiner kan ikke være høyere enn 1% (m
/ m). Testmetoden som benyttes vil være gasskromatografi.
d) Bly erstatning drivstoff, men i utgangspunktet fri for bly, er ikke et alternativ til bruk av blyfri bensin.
Slike drivstoff kan inneholde uakseptable tilsetningsstoffer som ikke er i samsvar med FIM-drivstoff
forskriftene.
1.63.01.3 Etanol E85 vil overholde FIM-spesifikasjonen hvis:
a) Den har følgende egenskaper:
Property
RON
MON
Vapour pressure (DVPE)
Lead
Manganese
Oxidation stability
Existent gum
Sulphur
Copper corrosion
Distillation:
Final Boiling Point
Residue
Appearance
Ethanol + higher alcohols
Higher alcohols (C3-C8)
Methanol
Ethers (5 or more C
atoms)
Unleaded petrol as
specified in 2.10.1.2
Water
Inorganic chloride

Units
kPa
g/L
g/L
Minutes
mg/100 mL
mg/kg
Rating

Min.
95.0
85.0
35.0
360

Max.
110
100
95.0
0.001
0.001
5.0
10.0
Class 1

°C
% (V/V)
Clear and bright
% (V/V)
75
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)

210
2

% (V/V)

25

% (V/V)
mg/L

14

2.0
1.0
5.2

0.3
1

Test Method
EN ISO 5164
EN ISO 5163
EN 13016-1
ICP-OES
ICP-OES
EN ISO 7536
EN ISO 6246
EN ISO 20846 or 20884
EN ISO 2160
EN ISO 3405
EN ISO 3405
Visual inspection
EN 13132 or 14517
EN 13132 or 14517
EN 13132 or 14517
EN 13132 or 14517

EN 12937
EN 15484
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Acidity
(as acetic acid)

% (m/m)
(mg/L)

0.005
(40)

EN 15491

1.63.02 Olje

For olje som brukes i to taks motorer, gjelder følgende toleranser på drivstoffspesifikasjonene vil bli tillatt:
Density at 15°C
Distillation residue

Plus/minus 30 kg/m³
Not controlled

Eventuelle brudd på drivstoffspesifikasjonene vil automatisk resultere i utelukkelse av
deltakeren fra hele stevnet (se også Sporting Code Art. 140.1). Resultatet av deltakeren
brenselprøveanalyse (A eller B Sample) gunstigere for deltaker vil bli tatt hensyn til (se også artikkel
63.05.3).
Hvis drivstoffet som er tilgjengelig lokalt for arrangementet, ikke er tilstrekkelig for bruk av deltakere,
organisasjonslandets FMN må spørre FIM om et unntak for å muliggjøre bruken av drivstoff som ikke
samsvarer med de ovenfor definerte egenskaper.
Alle mulige tiltak må tas for å hindre mulig tap av spillolje slik at det ikke forstyrrer neste fører.

1.63.03 Luft
Kun omgivende luft kan blandes med drivstoffet som oksidant.

1.63.04 Primærprøver
1.63.04.1
FIM kan kreve at tester av drivstoff gjøres før, eller ved leveringstid til, et arrangement hvor slikt brensel
skal brukes.
1.63.04.2
Brenselforetak som leverer "race" brensel (andre brensel enn de hentet på offentlige bensinstasjoner) til
deltakende lag / førere må sende 10 liter (2 x 5 L) til laboratoriet utpekt av FIM for analyse i samsvar med
spesifikasjonen. Fremskaffe drivstoffet er innefor spesifikkasjonen, et sertifikat som inneholder en
testrapport og batchnummer vil bli utstedt til brenselfirmaet.
Drivstofffirmaet må levere en kopi av slikt sertifikat til klientens førere / lag før de tar del i et løp.
Kontakt for brensel analyse: fimfuels@intertek.com.
1.63.05 Drivstoff Prøvetaking og Testing
1) FIM-utnevnt representant har det eneste ansvaret for ledelsen og tilsyn under opptak av
drivstoffprøver.
2) Den foretrukne brenseltestmetoden er Gaskromatografi eller GC Fingeravtrykk
metode.
Gasskromatografi (GC) er en analytisk teknikk for separering forbindelser basert hovedsakelig på deres
volatilitet og polaritet. Gasskromatografi gir både kvalitativ og kvantitativ informasjon for
individuelle forbindelser tilstede i en prøve. Gasskromatografi er mye brukt til analyse av drivstoff.
GC-fingeravtrykk er en sammenligning mellom den oppgitte referansen og drivstoffet hentet fra
dletakerens motorsykkel. Med fingeravtrykksmetoden noen endringer i sammensetningen og
konsentrasjonen av drivstoffet mot referanse oppdages. Separasjonen gjøres med en ikke-polar kolonne
egnet for brensel analyse. Påvisning av komponentene gjøres med en flamme ioniseringsdetektor.
3) Hvis andre testmetoder kreves, sendes brenselprøver til Utnevnt laboratorium av en offisiell kurér, ved
hjelp av passende beholdere.
4) Kjørere som er utvalgt for drivstoffkontroll, blir sendt med sine motorsykler til inspeksjonsområde.
5) Det brukes kun nye prøveflasker til drivstoffprøvene.
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6) Drivstoff som skal testes overføres direkte fra den valgte drivstofftanken til tre hetteglass (3 små
prøvebeholdere), merket A, B og C og identifisert av referanse til motorsykkelen som prøven ble tatt fra.
Flaskene er lukket, forseglet og merket av FIM utnevnt representant.
7) Fuel Sample Declaration form (se 14) Skal fylles ut umiddelbart, skal inneholde all informasjon som
vist på prøvearket, inkludert førers navn og løpnummer, dato og sted for prøvetaking av drivstoff. Et
ansvarlig lag medlem signerer denne erklæringen, etter å ha bekreftet at all informasjon er korrekt.
8) Prøve A og B er gitt til utnevnt laboratoriepersonell, tilstede ved arrangement for analyse eller sendes
til organisatorens respektive laboratorium dersom trackside laboratorium ikke er tilgjengelig. Prøve B vil
bli beholdt av laboratoriepersonalet som en reserveprøve, som skal brukes til en annen analyse om
nødvendig.
Alle prøver ledsages av en kopi av skjemaet for brenseleksempel. Kostnader for
Analysene av prøve A og B er betalt av FIM.
9) Prøve C overleveres til FIM, ledsaget av en kopi av drivstoff prøven på deklarasjonskjema, i tilfelle
protester og / eller en forespørsel om motkompetanse fra FIM-laboratoriet. Kostnader for analyser av
prøve C betales av det aktuelle laget.
10) Så snart som mulig etter å ha fullført testingen, Fuel Analyst / FIM utnevnt laboratorium vil rapportere
resultatene av analysene av brenselprøven direkte Til FIM utnevnt representant, med en kopi til føreren,
den aktuelle Kommisjonssjef og CTIs sekretariat (via ccp@fim.ch og cti@fim.ch).
11) Ved brenselens manglende overensstemmelse, utpekte FIM representant må varsle resultatene til
FIM, Race Direction (eller International Jury) og Berørte fører / teamrepresentant. Underkjennelse av
prøven for å overholde FIM-drivstoffspesifikasjonene resulterer i diskvalifisering av deltakeren.
Det resultatet av deltakers brenselprøveanalyse ("A" eller "B" -prøve) mer
gunstig for konkurrenten er tatt i betraktning.
12) Innen 48 timer etter mottak av meldingen om resultatene fra analyse av prøve A og / eller B, må laget
underrette FIM og FIM appointed representant dersom en motkompetanse i prøve C blir forespurt.
13) Race Ledelsen (eller den internasjonale juryen) tar en avgjørelse omgående.
Etterfulgt underretningen om resultatene av den endelige kompetansen. Enhver klage mot avgjørelsen til
Race Ledelse (eller den internasjonale juryen) blir hørt av FIM. Styremedlemmer utnevnt til
arrangementet der vedtaket fattes. Dette skjer etter at C-prøven er analysert. For hendelser uten et Panel
of Stewards, klagen er innlevert før CDI
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14) Brenselprøve Deklarasjons skjema
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01.65 Utstyr og beskyttende kledning ved trening og race
FIM kan ikke holdes ansvarlig for skader som en fører eller passasjer kan få fra bruk av et bestemt utstyr
eller beskyttelsestøy.

1.65.01 Klær og beskyttelse
Det er som et minimum obligatorisk at førere /passasjerer bærer en dress.
Dressen:
•
•
•
•
•
•

skal bestå av en hel enhet (som brukt i " circuit racing") eller en overdel og underdel forbundet
med en glidelås eller lignende;
Kan ha elastisk strekkmateriale under armene, bak knærne og i lysken for å tillate fri bevegelse
når den brukes
skal ha en tykkelse på minst 1 mm;
skal være giftfri og ikke-allergifremkallende;
skal ikke være laget av nylon eller spandex (for eksempel Lycra, Elastan) materiale;
det anbefales at dressen overholder EN 13595-1,2,3,4; Dette betyr betydelig slitasjemotstand,
sømbriststyrke, innvirkning kuttmotstand, høyt smeltepunkt og lav varmeledningsevne.

Spesielt når dressen ikke er fullstendig laget av lær, anbefales det at sterkt fører/passasjerer også har en
brynje.
Unntak ved aktivitet i Norge:
• Under all speedwaytrening, samt all speedwayaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år,
nybegynnere og mosjonister, kan det kjøres med treningsklær som fraviker fra FIMs reglementet
for track racing. Kjøreklærne må da ha egenskaper tilsvarende godkjent crosstøy.
• For utøvere som kjører åpne løp og statusløp kreves det utstyr som står beskrevet i FIMs
reglement, men kravet om FIM-godkjeninngsmerking er utelatt.
Brynje:
•
•

skal bestå av ribbet paneler i støpt plast, med en minimumstykkelse på 2 mm, som dekker
skuldre, albuer, bryst, rygg, hofteledd og knær;
Det anbefales at brynjen overholder EN 13595-1,2,3,4; Dette betyr en betydelig slitasjemotstand,
sømbriststyrke, innvirkning kuttmotstand, høyt smeltepunkt og lav varmeledningsevne.

Videre er det obligatorisk at førere / passasjerer bærer en ryggbeskyttelse, innlemmet i drakten eller
brynje eller separat. Ryggbeskyttelsen skal overholde EN 1621-2.
Det anbefales at i tillegg en brystbeskytter og annen polstring som Beskytter skuldre, albuer, hoftefuger
og knær (alle obligatorisk for Ice Speedway), Skal brukes. For bryst- og hofteledd, bør polstringene
overholde pr EN 1621-3 og EN 1621-1, henholdsvis.
Reparert beskyttelse er akseptabelt dersom reparasjonen garanterer beskyttelse med
samme standard som det originale plagget. Teknisk kontrollant har til rett å nekte eventuelle midlertidige
reparasjoner.

1.65.02 Fottøy
Fottøy, i god stand, laget av lær eller annet materiale med ekvivalente egenskaper, skal brukes og ha en
minimumshøyde på 30 cm.
For Ice Speedway må minst 3 studs monteres på rytterens høyre støvel.

1.65.03 Hansker
Førere / passasjerer skal bruke hansker laget av lær eller annet materiale som har
ekvivalente egenskaper.

1.65.04 Briller
Førere / passasjerer må bruke ansiktsskjold/vernebriller.
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01.67 Bruk av hjelm
•

Det er obligatorisk for alle deltakerne som deltar i trening og løp å ha på seg beskyttende hjelm.
Hjelmen må være ordentlig festet, ha god passform, og være i god stand. Hjelmen må ha en
hakestropp som lar seg stramme.

•

En beskyttende hakebeskyttelse må være til stede og må ikke være avtagbar, ikke bevegelige
og laget av samme materiale som skallet.

•

Hjelmer konstruert med et ytre skall laget av mer enn ett stykke, er ikke tillatt (for eksempel må
de ikke inneholde noen søm).

•

Et strammesystem med en stropp og dobbelt D-ring lukkesystemet anbefales.

•

Alle hjelmer må være merket med en av den offisielle internasjonale standarden merkene nevnt i
art. 01,70. Alle FMN-godkjenningsmerker erstatter ikke offisielle internasjonale
standardkarakterer.

•

En hjelm er laget for å gi beskyttelse. Det er ikke en plattform for å feste andre objekter.
Kameraer og/eller annet tilbehør er IKKE tillatt og skal ikke være festet til førerens hjelm.

•

For barn under 9 år kan det benyttes CE-merket alpinhjelm.

Manglende overholdelse av ovennevnte regler vil medføre utelukkelse.

01.69 Godkjenning av hjelmen
1.69.01
Teknisk kontrollant, kan sjekke før trening og løp at alle hjelmer oppfyller de tekniske kravene.

1.69.02
Hvis en hjelm ikke oppfyller de tekniske kravene eller er funnet å være defekt, vil teknisk kontrollant fjerne
alle godkjenningsmerker og beholde hjelmen til slutten av arrangementet. Fører må vise en annen hjelm
til godkjenning hos Teknisk Kontrollant. Etter en ulykke med slag mot hodet skal hjelmen fremvises til
Teknisk kontrollant for undersøkelse (se også artikkel 77.02.14).

1.69.03 Endring av hjem
Alle hjelmer skal være feilfrie, og det må ikke være gjort endringer i selve konstruksjonen. Hvis det oppstår et
uhell som medfører slag mot hjelmen skal den straks bringes til teknisk kontrollant for kontroll.

1.69.04
Teknisk Kontrollant og / eller teknisk assistent kan utføre følgende sjekker før førere har lov til å delta i
trening eller løp:
1.69.04.1
At hjelmen passer godt på førers hode.
1.69.04.2
At det ikke er mulig å trekke hakestroppen over haken, når hakestropp er helt festet og strammet.
1.69.04.3
At det ikke er mulig å trekke hjelmen av hodet på føreren ved å presse den opp bakfra.

01.70 Godkjenningsmerker

Hjelmer må overholde en av de anerkjente internasjonale standarder:
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EUROPE
JAPAN
USA

ECE 22-05 (only "P" type)
JIS T 8133:2007 (valid until 31.12.2019)
JIS T 8133:2015 (only "Type 2 Full face")
SNELL M 2010 (valid until 31.12.2019)
SNELL M 2015

Eksempler på etiketter er listet opp nedenfor (for Europa, landnummerene som har
gitt godkjenning er også angitt):

01.75 Varemerket FIM
Under visse omstendigheter kan FIM tillate bruk av FIM-merket på visse typer utstyr for å vise at
sistnevnte overholder de standarder som er fastsatt av FIM. Når denne autorisasjonen er gitt og gitt
utstyret som det vises er i god stand, er merket garantien for samsvar med standarden fastsatt av FIM.

1.77 Kontroll
1.77.01 Teknisk kontroll
Generelt
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En fører er til enhver tid ansvarlig for motorsykkelen sin.
For hovedartikkelen, refererer til det samme nummeret i Generell del.
Teknisk kontrollant
Teknisk kontrollant skal være til stede på baneområdet i god tid før tidspunktet for teknisk kontroll. Han/hun
må informere stevnelederen eller juryformannen om at han/hun er ankommet.
•
•
•
•
•
•

Han/hun må forsikre seg om at alle teknisk kontrollassistenter som er oppnevnt til løpet utfører
sine oppgaver på en skikkelig måte.
Han/hun skal utnevne assistenter til individuelle oppgaver under løpet, under treningen og til
sluttkontrollen.
Teknisk kontroll vil bare bli utført når arrangøren er informert om sykkelens tekniske data
gjennom opplysningene i påmeldingsskjemaet.
Motorsykkelen må fremstilles til teknisk kontroll senest til det tidspunktet som er oppgitt i
Tilleggsreglene. På anmodning av teknisk kontrollant må førerne møte til teknisk kontroll.
Teknisk kontrollant skal informere stevnelederen/juryformannen om resultatene fra teknisk kontroll.
Han/hun vil så sette opp en liste over godkjente sykler og deretter overlevere denne listen til
stevnelederen.
Teknisk kontrollant har rett til å undersøke en hver del av motorsykkelen når som helst under
arrangementet.

Oppmøte til kontroll
Førere som ikke møter opp eller får fremstilt sykkelen slik som angitt nedenfor eller beskrevet i SR, skal
utelukkes fra løpet. Stevnelederen kan nekte personer som ikke overholder disse bestemmelsene, eller
førere som han/hun anser for å være en fare for andre deltakere eller tilskuere, å delta i treningen og/eller
konkurransen.

1.77.02 Kontroll
Den tekniske kontrollen før den offisielle treningen skal vare minst 30 min, før løpet minst en time, etter
løpet minst 30 min.
Teknisk kontroll må utføres i samsvar med prosedyren og tider fastsatt i CCP-reglene og tilleggsregler for
arrangementet.
Et eksempel på minimumsverifiseringer som skal utføres er gitt nedenfor:
INITIAL TECHNICAL
VERIFICATIONS
Sound
Cut-off switch
Self-closing throttle
Lights (front, rear, brake)
Make + model
Race fuel certificate
Vehicle identification
plate/chassis number
Crankcase
Wheels (hubs)
Registration plate + insurance
(green card)
Weight + ballast
Fuel tank
Silencer
Heatshield
Carburettor

TRIAL







MOTOCROSS




TRACK
RACING
















ENDURO
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Guard for the countershaft
sprocket and rear sprocket
Open transmission
Oil catch tank
Dirt deflector
Handlebar ends + protection +
levers
Front/rear brake disc protection
Side stand
Tyres
Helmet(s) + national colours
Protective clothing






































De tekniske verifikasjonene registreres på skjemaet Teknisk verifisering (se vedlagt skjema).
Under arrangementet må teknisk kontrollant kontrollere alle sykler og utstyr. Denne kontrollen må gjøres
før sykler kommer inn på banen.
Så snart en fører har fullført alle heat, må alle sykler umiddelbart bli plassert i et lukket område hvor de
må forbli i 30 minutter, i tilfelle protester eller om det blir nødvendig med ytterligere undersøkelse.
Praktiseres kun ifm Norgesmesterskap.
Deltakere må hente syklene sine innen 30 minutter etter åpningen av det lukkede området, bortsett fra
maskiner som er valgt for demontering. Etter denne fristen vil det lukkede områdets funksjonærer ikke
lenger være ansvarlig for maskinene.
Hvis det kreves, kan en støynivåkontroll utføres før maskinene er plassert i det lukkede området.
For den tekniske kontrollen som finner sted etter løpet, skal det sikres at de valgte maskinene som
brukes i løpet, går direkte til det lukkede området. (Parc Fermé). Praktiseres kun ifm Norgesmesterskap.

1.77.03 Teknisk kontrollant og tekniske assistenter.
Teknisk kontrollant må være til stede på et arrangement en time før de tekniske kontrollene skal begynne.
Han må informere stevneleder hvis tilstede, om sin ankomst.
Teknisk kontrollant må sørge for at alle tekniske assistenter utnevnt til arrangementet, utfører sine
oppgaver på en forsvarlig måte. Teknisk kontrollant skal utnevne de tekniske assistentene til individuelle
oppgaver for løp, praksis og sluttkontroll.
Teknisk kontrollant skal ha gjennomført NMFs kurs for tekniske kontrollanter.
Teknisk kontrollant må fylle ut det tekniske kontrollkortet.
Etter den tekniske kontrollen er fullført skal Teknisk kontrollant sende en liste med navn på de aksepterte
førere og sykler, til stevneleder.
Hvis en motorsykkel er involvert i en ulykke, må den tekniske kontrolanten sjekke sykkelen og kontrollere
at det ikke har oppstått noen alvorlig feil.
Hvis hjelmen er tydelig defekt, må teknisk kontrollant beholde den. Arrangøren kan sende hjelmen
sammen med ulykke og medisinsk rapport (og bilder og video, hvis tilgjengelig) til førers forbund. Hvis det
er hodeskader oppgitt i medisinsk rapport, skal hjelmen sendes til et nøytralt institutt for undersøkelse.
Teknisk kontrollant har rett til å se/inspisere hvilken som helst del av motorsykkel når som helst i
arrangementet.
Alle tekniske kontrollere skal være godt informert og skal sørge for deres FMN
har levert dem alle tekniske "oppdateringer" som kan ha blitt utstedt etter utskrift av de tekniske regelverk.
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1.77.05 Fører og /eller mekaniker
Fører og /eller mekanikeren og /eller lagleder må være til stede for tekniske kontroll med (førers) sykkel
innen tidsbegrensningene angitt i tilleggsregler.
På forespørsel fra teknisk kontroller må fører presentere seg til Tekniske kontroll.
En fører forblir alltid ansvarlig for at hans sykler og hans personlige beskyttelsesutstyr er i samsvar med
FIMs tekniske regler for Track Racing motorsykler.
Fører har lov til å bruke hvilken motorsykkel han ønsker fra aksepterte motorsykler. Han kan også bruke
motorsykkelen til en annen fører.
Fører og /eller mekanikeren og /eller teamlederen må presentere førers beskyttelsesutstyr, f.eks. hjelm
og kjørevest med foreskrevet startnummer.
Enhver fører som ikke rapporterer etter behov i henhold til bestemmelsene nedenfor, kan utelukkes fra
arrangementet.
Stevneleder kan forby enhver som ikke overholder reglene, eller førere som kan være en fare for andre
deltakere eller tilskuere, fra å delta i konkurransen.

01.78 Farlige maskiner
Hvis en teknisk kontrollant under trening eller løp finner at en sykkel er defekt og kan utgjøre en fare for
andre førere, må han straks underrette stevneleder / FIM Race Director eller hans nestleder. Det er deres
plikt å ekskludere en slik sykkel enten fra trening eller fra selve løpet.

01.79 Støynivåkontroll
•

Støytest på homologerte lyddempere (se art. 01.31) er ikke nødvendig på første tekniske kontroll.

•

Homologerte lyddempere (som ikke-homologe lyddempere) kan bli gjenstand for stikkprøve test
under eller ved slutten av et arrangement.

For å etterfølge tiltakene som er truffet for å redusere støynivået til fordel for miljø og innenfor rammen av
"RIDE QUIET" -kampanjen, er en ny metode for måling av støynivået kalt "2 meter maks." skal brukes fra
2013 i alle "allterrain" -disipliner.
De tekniske spesifikasjonene og ressursene til å anvende en slik metode, for bruk av
de tekniske kontrollere og assistenter er omtalt i denne artikkelen.
Metoden "2 meter maks" viser en veldig god sammenheng mellom lydens
nivå (LwA) utstedt av motorsykler i full akselerasjon, og maksimal lyd trykknivåer målt i nærheten av de
samme motorsykler, med motorer ved tomgang og raskt tatt til sine maksimale rotasjonshastigheter.
Metoden "2 meter maks" vil bestå i å kvantifisere ikke bare støynivået
produsert av eksosdemperen, men det maksimale globale støynivået oppnådd av motorsykkelen når
motoromdreiningene økes til maksimalt motorturtall, begrenset av naturlig regulering (for 2 takter) eller
turtallsperre (for 4 takter).
Kun støynivåene målt med "2 meter max" -metoden vil bli vurdert av
de tekniske kontrollere og av stevne ledelsen / Jury for å avgjøre om motorsykkelen er i samsvar med de
maksimale støynivåene som er tillatt.

1.79.01 Forberedelse av støymåleren
For alle FIM Championship og Prize-arrangementer er en lydmåler klasse 1 (type 1)
påkrevet for å måle støynivået. For alle andre mesterskap, en lydmåler av klasse 1 eller 2 (type 1 eller 2)
er påkrevet.
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Måleutstyr for lydnivå må også omfatte:
• En kompatibel kalibrator, som må brukes umiddelbart før testingen begynner og alltid rett før en
re test hvis det kan pålegges en disiplinær sanksjon;
• Et takometer.
To sett med utstyr må være tilgjengelig i tilfelle feil i takometer, støynivå meter eller kalibrator under
teknisk kontroll.
Lydmåleren skal forberedes ved å bruke følgende innstillinger:
• Aktiver "A" veiing
• Fast Time veiing må aktiveres
• Velg Range Høy 80 ~ 130 dB
• Kalibrere støymåleren ved 93,5 dB eller 113,5 dB for å ta hensyn til bruk av vindskumballen
• Sett vindskumballen på mikrofonen
• Aktiver funksjonen MAX MIN - sett på MAX

1.79.02 Oppsett av lydmåler og motorsykkel
Støynivået måles med mikrofonen som er festet på et stativ i en høyde av 1,35 m over bakken, i
horisontal (utjevnet) stilling. Det er nyttig å ha mikrofon utstyrt med en forlengelseskabel til lydmåleren.
For motorsykkelens plass og posisjon, sørg for at det ikke finnes faste hindringer
innen 10 m rundt mikrofonen.
Avhengig av kjøretøyet blir lydmåleren plassert
•

For solo motorsykler (unntatt snøscootere): i en vinkel på 45 ° fra Kjøretøyets lengdeakse, på
eksossiden, i en avstand på 2 m bak kjøretøyet (målt fra punktet hvor midten av dekket bak
berører bakken).

•

For solo motorsykler med 2 eksosutganger: i en vinkel på 45 ° fra lengdeakse av kjøretøyet, på
siden av luftinntaket, i en avstand på 2 m bak kjøretøyet (målt fra punktet hvor bakhjulets
midtpunkt ligger berører bakken). Merk: Hvis et sentralt plassert luftinntak brukes, begge sider
skal bli testet.

•

For snøscootere: i en vinkel på 90 ° fra kjøretøyets lengdeakse, på siden av lyddemperen, i en
avstand på 2 m ved siden av kjøretøyet (målt fra eksospotte åpningen). For kontinuitet i
målingen, bruk styret som referanse til å stille opp maskinen mot mikrofonen – eksosrøret er
vanligvis plassert på høyre side av maskinen og rett under styre. Merk: bruk av bare en
lyddemper er tillatt for Snøscootere.

•

For sidevogner: i en vinkel på 45 ° fra kjøretøyets lengdeakse, på sidevogns side, i en avstand på
2 m bak kjøretøyet (målt fra punktet hvor sidevogns dekk berører bakken). Hvis åpningenpå
eksospotten er nærmere Til motorsykkel bakhjul, vil referansepunktet være kontaktpunktet til
motorsykkelen bakhjul på bakken (som for solo motorsykler).

•

For Quads: i en vinkel på 45 ° fra kjøretøyets lengdeakse, i en avstand på 2 m bak kjøretøyet
(målt fra punktet der linje trukket vinkelrett på bakaksen berører bakken).

•

For Quads med eksos som beveges ut av medianaksen: i en vinkel på 45 ° fra eksosaksen, på
offset side, i en avstand på 2 m bak kjøretøy (målt fra punktet der linjen er trukket vinkelrett på
bakaksel berører bakken).
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Lydnivået for motorer med mer enn en sylinder måles på hver eksos ende.
Lyddempere utstyrt med adaptere med sikte på å redusere støynivået skal være permanent montert.
For å gjøre repeterende målinger, kan alle motorsykler plasseres i en liten
Ramme festet på bakken, sørg for å respektere 45 ° kravene. En kvadrat ramme hjelper posisjoneringen
av motorsykkelen.

Kjøretøy som ikke er utstyrt med en girkasse og kan settes i fri, må være plassert på et stativ.
Det er foretrukket å gjøre testene på myk grunn, ikke etterklang, dvs. gress eller fin
grus.
I annet enn moderat vind skal maskiner vende seg mot vindretningen.
Den omgivende lyden bør ikke overstige 90 dB / A innenfor en radius på 5 m fra test området under
tester.

1.79.03 Testprosedyren
En teknisk kontrollant (nominert som Støy målings ansvarlig, "SCO", se 77.03) tar
Plass ved siden av kjøretøyet, motsatt lydmåleren / mikrofonen, for ikke å skjerme eller stå mellom
sykkelen og mikrofonen.
Støykontrollansvarlig (SCO) må ha kommet i tilstrekkelig tid til diskusjon
med Stevneleder / FIM Race Director og andre tekniske representanter for å sikre et egnet kontrollsted
og kontrollprosedyre kan avtales.
En annen teknisk kontroller kan være til stede for å hjelpe. Fører kan også være til stede.
Det anbefales sterkt at den tekniske kontroller bruker ørepropper eller annet hørselvern.
Måling er gjort med motorsykkel på hjulene, med en varm motor. I løpet av støytesten, kun fører kan sitte
på kjøretøyet i normal kjørestilling.
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En fører eller en mekaniker, plassert på venstre side av motorsykkelen, skal frakoble
kløtsj.
SCO (og ikke andre) skal åpne gasskontrollen så fort som mulig (umiddelbart innenfor 0,3 s) til "full åpen
gasspjeld", for å oppnå maksimal omdr./min. Verdi ("maks. Omdr./min.").
Når det er i tvil, kan det bekreftes at en slik "maks. Rpm" -verdi er høyere enn omdreiningstallet motor
leverer sin maksimale effekt (kW) ("maks. effektomr.").

SCO holder da motoren på "maks. Omdreining" -verdien i minst 1 s (eller til der
er et hørbart tegn på over-turtall), der målingen er tatt.
For å avslutte testen, frigjør SCO raskt gasspjeldet.
Maksimal støyverdi (dB / A) registrert under måleintervallet er da
lest på lydmåleren og registrert. Denne støyverdien skal ikke avrundes til nærmeste hele nummer.
Lydverdien sammenlignes deretter med lydgrensene (se art 79.04).
Støykontroll kan være "PASSED" eller "NOT PASSED":
•

"PASSED": Lydprøven anses som "bestått" hvis den registrerte støyverdien er under eller lik
lydgrensene til Art. 79,04. Lyddemperen kan da bli merket av SCO etter testen.

Lyddemperen skal ikke endres etter kontroll, bortsett fra reservedel lyddempere (se artikkel 79.05) som
også er sjekket og merket.
Lyddemperens endeåpning skal forbli uendret når den har vært sjekket og merket.
•

"NOT PASSED": Støyprøven anses som "ikke bestått" hvis det er målt støyverdi som ligger over
støygrensene til Art. 79,04. I dette tilfellet kan kjøretøyet (med samme lyddemper) kontrolleres
igjen, men for ytterligere to tester maksimalt. Hvis det tredje testresultatet er negativt, er fører
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•

kan fremskaffe en annen lyddemper (hvis lydprøven ble gjort før løp)

•

Vil motta en straff (hvis støyprøven ble gjort under eller etter løp).

Støymåleren tilbakestilles deretter ved å trykke på side-line og klargjøres igjen ved å trykke på side-line
igjen.
Merknader:
• Hvis motoren begynner å jukse, lukk gasspjeldet litt og åpne gasspjeldet igjen.
•

Dersom det smeller i eksospotten, må målingene startes igjen.

•

For kjøretøy uten turtalls sperre, må gasspjeldet åpnes ikke mer enn 2 s eller til det er et hørbart
tegn på over-turtall i motoren.

•

Selv om et kjøretøy ikke har overskredet den respektive støygrensen, hvis det er tvil om resultat,
kjøretøyet kan kontrolleres igjen.

•

Hvis kjøretøyet ikke klarer å nå "maks. turtall.", Skal kjøretøyet få startnekt. Eventuelle forsøk fra
en deltaker for å hindre at motoren nås "Maks. turtall" vil bli ansett som brudd på reglene.

•

I tilfelle SCO tviler på at "maks. turtall." -verdien (som oppgitt av produsenter eller tidligere
oppnådd med dynotest), skal han / hun måle turtallet med en turtallsmåler som er koblet til
pluggen.
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1.79.04 Lydgrenser

MERKNADER:
• Verdiene tar allerede hensyn til nøyaktigheten av metoden, som er anslått å være 3 dB / A ved
hjelp av det gjeldende lydtestutstyret.
• Ingen fradrag for omgivelsestemperatur, trykk eller høyde er tillatt.

1.79.05 Reserve eksospotte
Fører eller mekanikeren kan fremvise ved støykontroll, sammen med kjøretøyet, en (1) reserveeksospotte som skal kontrolleres.
Andre reservedeler av eksospotter kan bli fremvist etter at alle deltakerne har fremvist sine kjøretøy, eller
på de følgende dagene av arrangementet.

1.79.06
Handling og avgjørelser vil avhenge av den aktuelle sportsdisiplinen, og beslutninger tatt under tidligere
diskusjoner med Teknisk kontrollant.

1.79.07
i en konkurranse som krever en etterkontroll av maskiner før resultatene er kunngjorde, denne kontrollen
må inneholde en støykontrollmåling av minst tre maskiner valgt etter stikkprøve metoden av Stevneleder i
samarbeid med Teknisk kontrollant. Se hver disiplin for mer info.

01.82 Tekniske spesifikasjoner for motoball motorcykler
(Diagram I)
SE FIM REGLEMENT!

01.83 Tilleggsregler for 85CC speedway motorsykler
Generelt må maskiner oppfylle de tekniske kravene til Track Racing.
I tilfelle konflikt, de nåværende " TILLEGGS REGLER FOR 85 CC SPEEDWAY MOTORSYKLER 'har
prioritet.
Å fremvise en motorsykkel, bekrefter kravene til FIM Track Racing forskrifter, samt til en rekke spesifikke
forhold som FIM kan kreve, ingen begrensning er plassert på fabrikat, konstruksjon eller type motorsykkel
som brukes.

1.83.01 Klasser
Motorsykler kan bare utstyres med en standard, masseprodusert, 2-takts, singel sylindermotor,
tilgjengelig for allmennheten gjennom vanlig kommersielt salgs kanaler fra den opprinnelige
motorprodusenten.
Sylinderkapasiteten kan være over 50 cc og opptil 85 cc, som opprinnelig produsert av produsenten.
1.83.01.1 Minimumsvekt: 55 kg
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1.83.02 Drivstoff, oljer og kjølemidler
Alle motorsykler til 85 cc Speedway må fungere på blyfri bensin med et maksimalt blyinnhold på 0,005 g /
l og maksimalt MON på 90 (se også artikkel 01.63 for full spesifikasjon).
Vannkjølte motorer må bruke et lukket kjølesystem. Kjølemiddel kan være båret i rammen.
Bruken av oktanforsterkere er forbudt.
Av miljømessige grunner må fører / teamet / mekanikeren til enhver tid plassere en mottakelig depotmatte
under motorsykkelen for å fange spillolje og kjølemidler, etc., når man jobber i depot området under et
arrangement.

1.83.03 Maskinspesifikasjoner
1.83.03.1 Motor
Eventuelle "feil" eller "ødelagte" deler kan kun erstattes av en "original reservedel", tilgjengelig og solgt
gjennom nettverket av forhandlere for produsenten.
1.83.03.2 Forgasser
Den originale monterte forgasseren må brukes. De eneste endringene som er tillatt er dyse endringer.
1.83.03.3 Eksosrør, lyddemper
Svanehals og eksospotte må festes på riktig måte og festes på motorsykkel på minst 3 forskjellige steder.
Maks. lydnivå: 115 dB / A (målt med 2 meter maks system).

1.83.04 Ramme
1.83.04.1 Spesifikasjoner
Maksimal akselavstand er 1325 mm.
Bruken av titan og komposittmaterialer er helt forbudt i konstruksjon av ramme og svingarm.
1.83.04.2 Bremser
Bremser er ikke tillatt.
1.83.04.3 Hjul, Felg og Dekk Størrelser
Forhjulfelg størrelse: maks. 3,00 (diameteren er fri)
Fronthjuldekk, maks. bredde: ingen begrensning
Frontdekk knaster: fri
Bakhjulets felg størrelse: maks. 1,85 "x 17"
Dekkstørrelse på bakhjul: maks. 3,00 '' x 17 ''
Bakdekkets slitebane: må være av typen med "Trial" eller "Track" slitebane.
1.83.04.4 Styre
Bredde på styre: minimum 650 mm, maksimalt 850 mm.
1.83.04.5 Fotstøtter
Se art. 01.39.

01.84 Tekniske spesifikasjoner for 125CC track racing motorsykler
Generelt må maskiner oppfylle de tekniske kravene til Track Racing.
I tilfelle konflikt, de nåværende "ADDITIONAL RULES FOR 125CC GRASS TRACK
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MACHINES 'har prioritet.
Å fremvise motorsykkel, bekrefter kravene til FIM Track Racing
forskrifter, samt til en rekke spesifikke forhold som FIM kan kreve, ingen begrensning er plassert på
fabrikat, konstruksjon eller type motorsykkel som brukes.

1.84.01 klasser
Motorsykler må være utstyrt med en enkelt sylinder, 4-takts motor, med en kapasitet
mellom 100cc og 125cc (med maksimumsgrensen på 129cc, for å tillate reparasjoner)
1.84.01.1 Minimumsvekt: 60 kg

1.84.02 Drivstoff, olje og kjølemidler
Alle motorer må fungere på ren metanol eller blyfri bensin med maksimalt bly
innhold på 0,005 g / l og en maksimal MON på 90 (se også artikkel 01.63 for fulle
-spesifikasjoner).
Bruken av oktanforsterkere er forbudt.
Vannkjølte motorer må bruke et lukket kjølesystem. Kjølemiddel kan være båret i rammen.
Av miljømessige grunner må fører / teamet / mekanikeren til enhver tid plassere en
mottakelig depotmatte under motorsykkelen for å fange spillolje og kjølemidler, etc., når man jobber i
depot området under et arrangement.

1.84.03 Maskinspesifikasjoner
1.84.03.1 Motor
Eventuelle "defekte" eller "ødelagte" deler kan kun erstattes av en "original reservedel", tilgjengelig og
solgt gjennom produsentens forhandlernettverk.
1.84.03.2 Forgasser
Maksimal diameter: 29 mm. Denne måling må tas på motorsiden fra glide / gasstempel kant.
Drivstoffinnsprøytningssystemer er forbudt.
1.84.03.3 Eksosrør, lyddemper
Eksosrør og eksospotte må festes på riktig måte og festes på motorsykkel på minst 3 forskjellige steder.
Maks. lydnivå: 115 dB / A (målt med 2 meter maks system).

1.84.04 Ramme
1.84.04.1 Spesifikasjoner
Bruken av titan og komposittmaterialer er helt forbudt i konstruksjon av en ramme.
Rammen må være utstyrt med for- og bakfjæring.
Formål bygget speedway og langbane rammer kan brukes (langbane rammer har bakfjæring).
1.84.04.02 Bremser
Bremser er ikke tillatt.

1.84.05 Hjul, Felger, Dekk
Front min 1 "mer enn størrelsen på bak hjulet.
Bak min 17 '' - maks 22 ''
Maksimal dekkbredde på bakhjulet: 100 mm
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Bare dekk som samsvarer med Track Racing-profilen (trial universal mønster / knastemønster) kan
brukes.

1.84.06 Styre
Bredde på styre: minimum 650 mm, maksimalt 850 mm.

1.84.07 Fotstøtte
Se art. 01.39.

01.85 Tekniske spesifikasjoner for flat track motorsykler
1.85.01 Generelt
Konseptet for Tekniske regler for Flat Track motorsykler er hentet fra tekniske spesifikasjoner for
Motocross / Enduro / Supermoto motorsykler.
Titan kan brukes, unntatt rammen, svingarm og hjulspindler.
For alle disse klassene gjelder de tekniske forskriftene for Track racing med tillegg av følgende regler:

1.85.02 kapasitet
Følgende motorkapasiteter er tillatt på FIM Flat Track Rounds:
• To takter: over 250cc opp til 500cc, singel sylinder motor
• Fire takter: over 250cc opptil 450cc, singel sylinder motor

1.85.03 Spesifikasjoner
Med forbehold for gjennomføring av de obligatoriske kravene i disse forskriftene,
justeringer, endringer / endringer kan gjøres til rammen og utseendet av maskinen.

1.85.04 Fjæringsgaffel
Forgaffelrørene må ikke stikke mer enn 5 cm over den øvre trippelklemme.

1.85.05 Bremser
Forhjulsbremser er kun tillatt for TT konkurranser.
I alle andre Flat Track-klasser i konkurranse er frontbremser forbudt, alle komponenter som hører til
forbremsen må fjernes.
Bakhjulet må ha et effektivt bremsesystem.

1.85.06 Hjul og dekk
Front- og bakhjulsdiametrene er: minimum. 16 tommer, maksimum 19 tommer.
Det originale (støpte) dekkmønsteret kan ikke klippes eller endres. Håndkuttet dekk er ikke tillatt. Dybden
på slitebanen: minimum 2 mm, maksimum 8 mm.
MX, Trial, Enduro og Track Racing type dekk er ikke tillatt.

1.85.07 Nummerplater og førere
Nummerplater kreves som følger:
•

En (1) front nummerplate montert på den øvre delen av de fremre gaflene og et startnummer på
førers rygg
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•
•
•
•

To (2) nummerplater, en (1) montert på hver side av motorsykkelen bak Fører.
Nummerplate dimensjoner er: 25 cm x 30 cm (høyde x lengde)
Farge: svarte tall på gul bakgrunn
De minste dimensjonene på figurene er: 20 cm x 12 cm, og minst 30 mm strekbredde.

1.85.08 Drivstoff
Alle motorsykler må fylles med blyfri bensin (se art 01.63, 63.01); bruken av metanol eller andre
tilsetningsstoffer er strengt forbudt.

1.85.09 Oljer og kjølemidler
•
•

Olje: se art. 63.02
Kjølevann: De eneste flytende motorkjølemidler som tillates annet enn smøreolje skal være vann
eller vann blandet med etyl alkohol.

1.85.10 Forgassersystem
Et hvilket som helst drivstoffinnsprøytningssystem eller forgassing er tillatt.
ECU kan bare modifiseres eller erstattes med en ettermarkedsmodell med
Formålet med å endre drivstoff og tenningsinnstillinger.
Ledningsnett, tennplugger, støpsler og tennplugghetter kan byttes ut.

1.85.11 Fotstøtte
Fotstøttene må overholde alle følgende:
•
•
•

Festes til den opprinnelige monteringsposisjonen på rammen som leveres av produsent
Ikke lavere enn rammen eller den laveste delen av motoren
Fotstøtte er ikke tillatt med "Speedway" eller "Long Track" type

1.85.12 Motor- og gasskontroller
Kun motorstopp (utkoblingsbryter) kan monteres på styret.
Motorstoppbryteren (koblet gjennom en snor til rytmerens håndledd) må være
montert på tennsystemet på maskinen. Se. art. 01,37.
Alle andre motorstyringsbrytere og elektriske kontakter må forbli dekket eller lukket under konkurransen.

1.85.13 Støynivå og eksosrør
Støynivået på en hvilken som helst maskin må oppfylle de nåværende FIM-kravene for Track Racing
motorsykler: maksimalt 115 dB / A (målt ved 2 meter maks metode).

1.85.14 Minimum høyde
I en fullstendig oppreist stilling uten en fører, avstanden fra den laveste delen av
ramme eller motoren (unntatt eksosrør og lyddemper) til bakken skal ikke
være lavere enn:
•
•

20 cm for 'TT', 'Short Track' og 'Half Mile' løp;
18 cm for "Mile" løp:

1.85.15 Girkasse
Girkassen selv må være fullt integrert med motoren.
En separat girkasse (lik den som brukes i Long Track eller Ice Racing disipliner) er
ikke tillatt. Kun fotdrevne girkasseendringer er tillatt. Elektrisk eller
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Elektronisk assistert girkasse eller girkassevekslingsmekanismer er ikke tillatt

1.85.16 Hjelmer
Hjelmene må overholde FIMs generelle tekniske regler - se art. 01,67.

1.85.17 Tekniske verifikasjoner
Før noen trening eller racing vil alle motorsykler kontrolleres for å sikre overholdelse av tekniske regler.
Alle motorsykler som inngår i arrangementet må overholde disse forskriftene og
Supplerende forskrifter, om hensikten er å bruke motorsykkelen eller ikke.
Enhver fører som ikke overholder regelverket blir diskvalifisert fra race og hans
motorsykler fjernet fra depot.

1.85.18 FIM Logo
FIM-klistremerker / logoer må monteres på toppen av de 3 nummerplatene (se diagram O). Klistremerker
/ logoer vil bli levert av FIM og / eller arrangøren.
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KONTROLL AV HJELMENS PASSFORM OG STØRRELSE
Slik kontrollerer du hjelmens passform og størrelse
1. Mål hodestørrelsen for å få rett hjelmstørrelse.
2. Kontroller at hjelmen ikke kan bevege seg fra side til side.
3. Stram hakereimen godt.
4. Bøy hodet forover og prøv å dra hjelmen i bakkant for å forsikre deg om at hjelmen ikke kan tas
av på denne måten:

5. Kontroller at du uten vankeligheter kan se bakover over skulderen.
6. Forsikre deg om at ingenting hindrer pusten, og at ingenting dekker munn eller nese.
7. Bind aldri skjerf rundt halsen slik at det hindrer luftsirkulasjonen inn i hjelmen. Ha aldri skjerf eller
tørkle under hakereimen.
8. Kontroller at visir kan åpnes men én hånd, og med hansker på hånden.
9. Forsikre deg om at hjelmens bakkant vil beskytte nakken.
10. Kjøp alltid den beste hjelmen du har råd til.
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39 Banereglement

FIM reglement Track Racing Circuits (STRC) 2009
Se http://www.fim-live.com
Særskilt gjeldende for luftvant på baner i Norge
Luftvant:
Luftvant følger FIMs regelverk og leverandørenes retningslinjer. For luftvant med utgått FIM-godkjenning
kan det søkes om nasjonal godkjenning for 3 år. Inspeksjon gjennomføres samtidig som øvrig inspeksjon
av banen og godkjenninga gis da for samme tidsrom som øvrig banegodkjenning.

///
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40 Teknisk Reglement for Veteran Rundbane Motorsykler
40.01 Reglementet gjelder for:
1. Sykler med motorstørrelse 50 - 1000 ccm.
2. Oppvisning, løp, trening, utstilling, treff mv.
3. Veteran speedway-og langbanesykler eldre enn 30 år.
4. Mopeder og motorsykler eldre enn 30 år.
Syklene skal være i den tekniske tilstand de ble produsert, og brukt i sin gjeldende tidsepoke så sant intet
annet er bestemt i dette regelverk

40.02 Speedwaysykler:
Ramme: Tradisjonell med stående forgaffel.
Eksos: Ihht teknisk reglement art 1.31 følgende
Utstyr som skal være montert i funksjonell stand: Tenningsbryter, oljeoppsamler, beskyttelse for primærog sekundærkjede, belt ikke tillatt, varmeskjold ved bruk av luftgjerde.
Bakhjul: Max 19 tommer.
Metanolmotor: 500 ccm, støtstang, 2 ventiler før 1972, rundspjeldforgasser max 36 mm.
Metanolmotor: 500 ccm, 4 ventiler, rundspjeldforgasser max 34 mm.
Tenningsanlegg: Ingen restriksjoner.
Dirtdeflektor er tillatt, men ikke påbudt.
Kjøreutstyr: Ihht gjeldende SR
Miljømatter er obligatorisk.

40.02.1. Eksosanlegg
Eksosanlegg skal være i henhold til teknisk reglement art 1.31 følgende

40.02.2. Dokumentasjon
Det må kunne fremlegges manualer, tegninger, dokumentasjon som teknisk kontrollant trenger, før TR
godkjennes. Disse må også være disponible for Teknisk kontrollant før, under og etter arrangementet.

40.03 Langbanesykler
Ramme: Tradisjonell med stående forgaffel, 2 stk stående støtdempere. Før 1972: Sentral
monostøtdsemper / fjær type Hofmeister tillatt.
Eksos: Eksosanlegg skal være i henhold til teknisk reglement art 1.31 følgende
Utstyr som skal være montert i funksjonell stand: Tenningsbryter, oljeoppsamler, beskyttelse for primærog sekundær kjede, belt ikke tillatt, varmeskjold ved bruk av luftgjerde.
Bakhjul: Max 22 tommer
Metanolmotor: 500 ccm, støtstang, 2 ventiler før 1972, rundspjeldforgasser max 36 mm.
Metanolmotor: 500 ccm, 4 ventiler, rundspjeldforgasser max 34 mm.
Tenningsanlegg: Ingen restriksjoner.
Dirtdeflektor er tillatt, men ikke påpbudt.
Kjøreutstyr: Ihht gjeldende SR
Miljømatter er obligatorisk.

40.03.1. Eksosanlegg
Eksosanlegg skal være i henhold til teknisk reglement art 1.31 følgende

40.03.2. Dokumentasjon
Det må kunne fremlegges manualer, tegninger, dokumentasjon som teknisk kontrollant trenger, før TR
godkjennes. Disse må også være disponible for Teknisk kontrollant før, under og etter arrangementet.
Om veteransyklene ønskes brukt på klubbens treninger, med orginalt eksosanlegg, må det foreligge
Utslippstillatelse for støy, fra lokale myndigheter vedrørende dette. Bruk utover gjeldende
Utslippstillatelse skal ikke forekomme, da dette vil få konsekvenser for klubbens drift.
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