Sammandrag förändringar i NT 2018-2019

1.31

SMC
Sveriges MotorCyklister. Medlemsförening i Svemo med särskild roll
enligt avtal, vad gäller touringfrågor och internationellt arbete.

2.2.9

Faktafunktionär
En av arrangören utsedd funktionär i vars uppgift ingår att övervaka
olika tävlingsmoment eller som tilldelats annan speciell övervakningsuppgift. Det åligger faktafunktionär att utöva kontroll enligt sin uppgift
och att till tävlingsledaren snarast anmäla sina iakttagelser.
Faktafunktionär och deras funktion, kan utses enligt respektive SR.

3.1.3

Svemo ansluten klubb får inte organisera, marknadsföra eller
genomföra träning, tävling eller uppvisning som inte är sanktionerad
av Svemo. Klubb som deltar i sådan verksamhet kan uteslutas.

4.4

Tävlingskalender
Svemo sammanställer varje år, i Svemo TA, en tävlingskalender som
innehåller de ansökta och godkända tävlingar som ska arrangeras i
Sverige.
Svemo har rätt att utse arrangör om samma tävlingsdatum söks av
olika arrangörer och/eller om samma arrangemang söks av flera
arrangörer.
Svemo äger rätt att vägra ansökan om tävlingstillstånd.
Tävlingskalendern innehåller följande:
Träningsläger
Klubbtävling
Enklare tävling
Nationell tävling
Internationell tävling

4.5.3

Från Svemo
Ingen tävling får arrangeras förrän tävlingstillståndet är betalt och
tillståndsnummer erhållits via Svemo TA, se Svemo hemsida
www.svemo.se och respektive grens tävlingskalender. Tävling
publiceras i Svemo tävlingskalender och tävlingstillståndsnummer
erhålls när betalning för tillstånd är bokfört i Svemo TA

6.1.1.1

Förarlicens för tävlingsdeltagande utfärdas fr.o.m. 1 januari det år
föraren uppnår lägsta åldersgräns t o m 31 december det år föraren
uppnår högsta åldersgräns enligt nedan:
- Guldhjälmslicens
t.o.m. 11 år (om inte annat anges i SR)
- Ungdomslicens, gäller alla discipliner 12 år (om inte annat anges i SR)
- Övriga discipliner
16 år
- Högsta ålder ungdomslicens
16 år (om inte annat anges i SR)
- Högsta ålder, för hastighetstävlingar *57 år
- Högsta ålder, övriga tävlingsarter
*67 år (om inte annat anges i SR)
- Högsta ålder, classic (roadracing, motocross, dragracing) *59 år
- Högsta ålder, parad, roadracing uppvisning
*69 år
* Förare över högsta ålder kan efter särskild ansökan och med av
Svemo framtagen blankett för läkarintyg erhålla licens.

6.7.1

Alkohol
Alkoholkonsumtion är förbjudet vid all verksamhet med motorcykel
och snöskoter. Svemo äger rätt att genomföra alkoholkontroll i
samband med verksamhet, sådan kontroll får genomföras
oannonserat. Person som genomför alkoholkontroll ska vara utsedd
av Svemo och vara väl förtrogen med de kontrollinstrument som
används vid kontrollen.
Person som vid kontrolltillfället har en uppmätt alkoholhalt i
utandnings-luften överstigande 0,10 promille ska ges chans till en
andra kontroll inom 30 minuter. Om uppmätt alkoholhalt
fortfarande överstiger 0,10 promille eller om personen vägrar att
genomföra en alkoholkontroll, ska personen uteslutas.

6.7.2

Person som uteslutits enligt 6.7.1 och 6.7.1.1, kan även anmälas till
förbundsbestraffning.

7.1.1.2

Tillfällig licens
Förarlicens som berättigar till deltagande i viss tävling som förare eller
passagerare, dock ej SM. Licensen löses i Svemo TA, www.ta.svemo.se .
Tillfällig licens gäller endast i Sverige.

7.1.1.4

Svemo International Guest License (SIG-licens)
Utfärdas till förare som kommer till Sverige för att träna på Svemo
godkända banor. Försäkringen/licensen skyddar endast tredje man,
publik och funktionärer. Det betyder att det är en ansvarsförsäkring.
Kan köpas av förare från samtliga länder utom de Nordiska länderna,
Norge (NMF), Finland (SML), Danmark (DMU), och Island (MCI). De
Nordiska förarna ska kunna uppvisa en godkänd licens, som tillåter
träning i annat land, utfärdad av förbundet i sitt hemland. Detta
enligt en tidigare nordisk överenskommelse.
Gäller ej för tävling.
SIG-licensen köpes av klubben från Svemo hemsida www.svemo.se.
Föraren löser sin SIG-licens på plats hos klubben.

7.1.1.5

Release
För att ta ut förarlicens i annan FIM ansluten Federation krävs
release från Svemo.

7.8.2

Licens kan omedelbart återkallas, om det efter utredning av Svemo, kan
konstateras att villkoren enligt NT 7.4 – 7.6.2, inte är uppfyllda och på
säkerhetsmässiga grunder kan licens återkallas av medicinska skäl
efter inrådan av Svemo Förbundsläkare.

11.1.1

För tävling utomlands krävs internationell tävlingslicens. Starttillstånd finns på licensbrickans baksida samt i förarens profil i
Svemo TA.

13.4.1

Ljudkontroll
Mätning för att kontrollera ljudnivå ska ske enligt metoder som beskrivs
i 13.4.1.1 - 3, och i enlighet med respektive SR, där kompletteringar och
avvikelser kan förekomma.
Särskild utsedd plats för ljudmätning ska vara inhägnad, exempelvis
med band, 15 meter bakåt samt 8 meter åt vardera sidan. Inga
husväggar, bilar eller liknande får finnas inom 30 meter pga risken
för resonansljud. Bakgrundsljudet får inte överstiga 90 dB(A) inom 5
meters radie från mätpunkten.
Fordon som inte uppfyller gällande krav vid en första mätning, har
rätt till ytterligare två mätningar varvid tillfälle till förbättringar av
ljuddämpningen ska ges mellan varje mätning. Se även respektive
SR.

14.1.2

Straffavgift
Straffavgift får utdelas till ett högsta belopp av kr 10 000:-, om inte SR
anger annat, vid grövre förseelse. Kompletterande regler kan finnas i SR.
Beloppet ska snarast inbetalas till Svemo och användas för främjande av
verksamheten inom Svemo. Om straffavgiften inte betalts inom 30 dagar
efter att faktura har skickats, medför detta automatiskt avstängning från
tävlingsdeltagande tills straffavgiften betalts.

14.1.6

Beslut om tävlingsbestraffning ska alltid delges den bestraffade
muntligt, samt anslås skriftligt på tävlingens officiella anslagstavla.
Motiv för beslut ska alltid anges. Den bestraffade ska informeras om
vilka regler som gäller för överklagande av beslut.

14.2.4.4

Avstängning
Avstängning innebär förbud att delta i tävling och uppvisningar samt
från utövande av uppdrag inom motorcykelsporten eller, vid grövre
förseelser, inom all idrottslig verksamhet. Avstängning kan även gälla
träning på Svemo godkända banor/områden.

15.1.1.4 Protest kan inte lämnas mot ett beslut som grundas på bedömning
av en faktafunktionär.
15.1.1.4.1 Tävlingsledare har rätt att, om sakskäl föreligger, ändra beslut som
grundas på en bedömning av faktafunktionär. Protest kan då
lämnas mot tävlingsledarens beslut.

15.1.2.1

Protest ska vara skriftlig och undertecknad av den protesterande samt
åtföljas av protestavgift kr 500:- och ska av domaren/supervisorn
inbetalas till Svemo. Protestavgiften återbetalas om protesten bifalles.
Om avslagen protest åtföljs av vädjan återbetalas ej protestavgift.

15.2.2

Inlämnande av vädjan
Vädjan, som ska vara skriftlig, ska ha inkommit via mail
(kansli@svemo.se) till Svemo inom 5 dagar efter det att
domares/supervisor/jurys beslut offentliggjorts och meddelats vid
tävlingen. Om beslut meddelats i brev, mail eller via internet ska tidsfristen räknas från kl 12.00 dagen efter avsändandet/publiceringen.
Vädjan ska åtföljas av vädjoavgift kr 1000:-, som är förverkad oberoende av utgången av vädjoärendet.

16.7

Ansvar träning
Vid varje träning ska en myndig person utsedd av klubben ansvara
för att träningen följer gällande regler i respektive gren och
kontrollera att förare från det kalenderår föraren fyller 13 år och
äldre innehar giltig licens.

Bilaga A
6.4

Nationella tävlingar övriga
Samtliga grenar
1 200:-/tävling
Minimoto
1 200:-/tävling
Guldhjälm
(som ej samarrangeras med nationell) 900:-/tävling

