Svemo Motocrossektion
Reglemente Lag-SM Motocross 2019
Utkast vers.1, 2019-01-07

Tillägg i reglementet för 2019 beskrivs i röd text

(
1.

)

ALLMÄNT

1.1

Lag-SM i Motocross genomförs som en deltävling med 3 förare per lag.

1.2

Tävlingen kan genomförs över en eller två dagar, efter beslut från Svemo Motocrossektion.

1.3

Under träning, kval och samtliga finaler ska lagens förare alltid använda klubbtröja.
För de distrikt som tillåts ha mixlag, ska samtliga förare använda en likadan tröja för valfri
klubb inom aktuellt distrikt.

2.
2.1

MASKINKLASSER
Följande klasser är tillåtna att deltaga i Svenskt Mästerskap i Motocross Solo:
(För detaljer kring respektive maskinklass se, Specialreglementet i Motocross)
Förare A
Förare B
Förare C

3.

MX1
MX2
OPEN (MX1 eller MX2 maskin)

LAG

3.1

Maximalt 20 st lag kan delta i tävlingen.

3.2

Följande lag kan delta i tävlingen:
- De 3 främst placerade lagen i föregående års Lag-SM.
- Södra, Västra och Östra distriktet nominerar vardera 4 st lag.
- Nedre Norra distriktet nominerar vardera 3 st lag.
- Övre Norra distriktet får nominera vardera 1 st mixlag.
- Mellersta Norra distriktet får nominera vardera 1 st mixlag.

3.3

4.

(Tot. 3 st lag)
(Tot. 12 st lag)
(Tot. 3st lag)
(Tot. 1 st lag)
(Tot. 1 st lag)

Varje lag ska utse en lagledare, en person som inte är förare/deltagare i något lag.

LAGSAMMANSÄTTNING

4.1

3 förare/lag, varje förare kör vardera 2 finalheat

4.2

För arrangörsklubbens lag samt lagen från Södra, Västra, Östra och Nedre Norra distriktet,
ska de tre förarna som ingår i laget ha sin licens i en och samma klubb tillhörande
respektive distrikt.

4.3

För lagen från Mellersta och Övre Norra distriktet kan förarna i respektive lag vara
licenserad för valfri klubb inom respektive distrikt.
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4.4

För Motocrossektionens Wildcard lag kan förarna, efter särskild godkännande av
Motocrossektionen, vara licenserad för valfri klubb.

4.5

De tävlande skall ha nummer fram och på sidorna enligt SR Motocross

5.
5.1

TÄVLINGSNUMMER
För Svenskt Lag-Mästerskap gäller SR Motocross med följande tillägg:
Oavsett om MX1/MX2 maskin körs i klassen Open gäller följande
- För MX1 maskin gäller:
Vit bakgrundsfärg
Svart siffra
- För MX2 maskin gäller
Svart bakgrundsfärg
Vit siffra
- Respektive förare, ska ha det fasta startnummer som förare har från den nationella
startnummerklassen i Svemo TA, JSE Nationell.
- Vinnaren av föregående säsongs Lag-SM ska i egenskap av regerande lagmästare, köra med
startnummer 1,2 och 3.
Nr.1 (MX1), Nr.2 (MX2) och Nr.3 (Open)
- Startnummer rekommenderas på tävlingströjan, men är inte ett krav.

5.3

6.

Samtliga förare ska anbringa Svemo eller MXSM loggan på främre nummerplåten enligt
skiss i SR. Reglerna gällande användning av särskild logotyp på nummerplåten för förare i
SM, kan komma att förändras. Följ information om eventuella förändringar på
www.svemo.se.

ANMÄLAN

6.1

Nominering av lag görs senast den 20 augusti till motocross@svemo. Anmälan sker via
Svemo-TA enligt beskrivning i tilläggsreglerna. Anmälningsavgift 2 500 kr per lag.
(50% av anmälningsavgiften utdelas i maskinersättning)

6.2

Tävlingen är öppen för förare som uppfyller följande krav:

a)

Samtliga förare ska Svemo helårslicens i klass Junior, Senior eller Elit

b)

Föraren ska ha sin förarlicens registrerad i klubben man representerar, senast fr.o.m. den
1 maj aktuell säsong. (Detta gäller även för lag där förarna har olika klubbtillhörighet.)

6.3

För deltagande, krävs att föraren under kalenderåret uppnår nedanstående ålder.
MX1
MX2

6.4

7.

(17 - 57 år)
(16 - 57 år)

Lagledaren skall vid ankomst till tävlingsplatsen anmäla/registrera laget närvaro. Se SR
Motocross gällande vårdnadshavaransvar och rutiner för anmälan.

DEPÅ
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Deltagande lag skall erbjudas plats i depå lagvis, lag medför egen klubbmärkning.
(Banderoll, beachflagga, skylt eller motsvarande).

8.

TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

8.1

Tävlingen genomförs med kombinerad fri träning/tidsträning med en grupp per klass samt
därefter 3 avslutande finalheat.

8.2

Poäng:
Poäng delas ut vid både tidsträning och finalheat. Poängskalan bestäms av antalet startande
lag i tävlingen.
Poängskala som skall användas vid tidskval:
Vid 20 Lag: 1a – 20p, 2a – 19p, 3a – 18p, 4a – 17p osv
Vid 19 Lag: 1a – 19p, 2a – 18p, 3a – 17p, 4a – 16p osv
Vid 18 Lag: 1a – 18p, 2a – 17p, 3a – 16p, 4a – 15p osv
Vid 17 Lag: 1a – 17p, 2a – 16p, 3a – 15p, 4a – 14p osv
Osv
Poängskala som skall användas vid finalheat:
Vid 20 Lag: 1a – 40p, 2a – 39p, 3a – 38p, 4a – 37p osv
Vid 19 Lag: 1a – 38p, 2a – 37p, 3a – 36p, 4a – 35p osv
Vid 18 Lag: 1a – 36p, 2a – 35p, 3a – 34p, 4a – 33p osv
Vid 17 Lag: 1a – 34p, 2a – 33p, 3a – 32p, 4a – 31p osv
Osv

8.3

Träning/tidsträning:
1 x 30 minuter per klass (MX1, MX2, OPEN)
15 min friträning inkl. startträning, följt av 15 min tidsträning.
Från det att tidsträningen påbörjas, till den avslutas, visas en skylt med ”Tidsträning”
placerad vid varvräkningen.

8.4

Val av plats på grind:
Efter tidsträningen sammanräknas lagens 2 främsta placeringar av 3. Det lag med mest
poäng totalt rankas först. Laget med näst mest poäng som tvåa osv.
Om fler än ett lag har samma totalpoäng avgörs turordningen utifrån lagens inbördes bästa
placering i klassen MX1.
Det sammanlagda resultatet från tidsträningen är avgörande för i vilken turordning laget
väljer plats på grind i kommande finalheat.

8.5

8.5.1

Finalheat:
Final 1
Final 2
Final 3

(MX1 / MX2)
(MX2 / Open)
(MX1 / Open)

25 min + 2 varv
25 min + 2 varv
25 min + 2 varv

Tiden mellan heaten får ej understiga 30 minuter, tiden räknas från sista man passerar
mållinjen.
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9.

LAGLEDARMÖTE

9.1

Skall hållas snarast efter avslutad träning.

10.

JURY
Vid varje Lag-SM tävling skall jury bestå av Ordförande och 2 ledamöter:
Motocrossektionen utser ordförande samt vilka distrikt de andra 2 ledamöterna ska
representera. (Samtliga ledamöter måste inneha lägst funktionärslicens.)
Jurymöte 1 hålls direkt efter lagledarmötet, Jurymöte 2 efter avslutad tävling.

11.

ERSÄTTNINGAR

11.1

Blommor utdelas till de 3 främst placerade förarna i respektive finalheat.

11.2

Följande maskinunderhåll utbetalas till de främst placerade lagen i totalsammanställningen:
1:a 8 500:-

2:a 6 000:-

3:a 4 500:-

4:a 3 000:-

5:a 2 000:-

(Ovanstående är beräknat på 20st anmälda lag där 50% av inbetald anmälningsavgift går till
maskinersättning. Vid färre än 20 st anmälda lag sänks maskinersättningen.)

12.

SLUTRESULTAT

12.1

Resultat för respektive finalheat fastställ enligt SR Motocross 6.12.2 där samtliga förare
som startar i heatet och har minst en registrering/passage i varvräkningen, kommer att
prisbedömas och erhålla en placering.
Varje lag erhåller därmed totalt 6 placeringar/resultat.
Varje klubbs 5 bästa resultat räknas till totalsammanställningen.

12.2

Segrande lag är det lag med mest poäng efter att de 5 bästa av 6 resultat från de 3
finalheaten är sammanräknade.

12.2

Vid lika resultat, särskiljs laget år genom antalet inbördes flest första placeringar, andra
placeringar etc av de 5 bästa resultaten per lag.

12.3

Om lika resultat gäller även efter 12.2, avgör antalet inbördes flest första placeringar, andra
placeringar etc i Final heat 3

12.4

Om lika resultat gäller även efter 12.3, avgör antalet inbördes flest första placeringar, andra
placeringar etc i Final heat 2

12.5

Om lika resultat gäller även efter 12.4, avgör antalet inbördes flest första placeringar, andra
placeringar etc i Final heat 1
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12.6

13.

Om en förare i något lag inte kan starta i något av finalheaten, får laget inget resultat och
placeras då efter de lag som har fem resultat. Samma särskillnad gäller som för lag med 5
resultat.

MÄSTERSKAPSTECKEN
Mästerskapstecken utdelas enligt nedan:
(Diplom, skickas från Svemo kansli efter avslutad säsong).

13.1

Segrande lag erhåller följande:
- RF:s stora mästerskapstecken. (Utdelas endast till förare med Svemo-licens).
- Svemo:s SM-medalj i guld (förgylld brons)
- Svemo:s Lag-SM diplom
- Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

13.2

Förarna i segrande lag erhåller:
- RF:s små mästerskapstecken
- Svemo:s SM-medalj i guld (förgylld brons)

13.3

Lagledare för segrande lag erhåller:
- Svemo:s SM-medalj i guld (förgylld brons)

13.4

Förarna i andra och tredje placerade lag erhåller:
- Svemo:s SM-medalj i silver och brons

13.5

Lagledarna för andra och tredje placerade lag erhåller:
- Svemo:s lilla SM-medalj i silver respektive brons.

13.6

Andra och tredje placerade lag erhåller:
- Svemo Motocrossektions hederspris (plexiplåt)

13.7

Prisutdelning skall hållas på tävlingsplatsen. Arrangerande klubb ansvarar i samråd med
Motocrossektionen för genomförandet.

14.

RESULTATLISTOR

14.1

Resultatlistor skall skickas till TT, sport@tt.se eller fax 08-692 28 53 samt Svemo senast
19.00 tävlingsdagen samt laddas upp i Svemo TA.

14.2

Resultatlistor lämnas efter avslutad tävling, kuverterade till alla lagledare

14.3

Det åligger tävlingsarrangören att omgående efter avslutad tävling producera
resultatlistorna i enlighet med bestämmelser i NT, med tillägget att de ska framställas i
Excel format. Aktuell och uppdaterad resultatsammanställning för mästerskapstävlingar ska
omgående insändas till motocross@svemo.se
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