
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Guide til bedømmelse af strafpoints 
Denne vejledning er en guide til bedømmeren - Ved en evt. protest er det alene reglementet der er gældende 

 
Jordberøring (1-2-3)          Strafpoints 

Jordberøring 1 gang  1 
Jordberøring 2 gange  2 
Jordberøring 3 eller flere gange                                      3 
 
Jordberøring er hvis køreren rører jorden med fødderne, eller enhver del af kroppen, som knæ albuer eller lignende!  
Afmærkningsbånd må berøres uden strafpoints.  
 
Fejlkørsel (5)  

 
 Strafpoints 

Når baghjulet passerer begynd/slut-skiltene før forhjulet  5 

Holder stille med et ben til jorden slipper styret, og berører motorcyklen andetsteds. 
Når motorcyklen holder stille og køreren slipper styret med en eller begge hænder og berører en anden del på 
motorcyklen, og der samtidig sker jordberøring. 

 5 

Begge fødder rører jorden på samme side eller bag ved motorcyklen  5 

Når motoren går i stå, og ikke bevæger sig fremad, og køreren laver en jordberøring. 
Hvis køreren formår at skubbe cyklen fremad og starte motoren igen uden at holde stille er det ikke 5 

 5 

Når motorcyklens styr berører jorden  5 

Hvis båndet overkøres eller springes  

Køreren må gerne strække båndet, eller køre på det men hjulet må ikke komme ud over båndet 
 5 

Hvis et skilt berøres. 
Hvis skiltet berøres gives der 5 af kører eller MC - der gives således ikke points hvis køreren f.eks. kører over en sten 
eller gren der så vælter skiltet 

 5 

Når motorcyklen krydser sit spor med begge hjul.  5 

Hvis forhjulsakslen forlader sektionen via sektion-begynd-skiltene.   5 

Forbrugt mere end 1,5 min. (hvis anvendt) på sektionen.  5 

Hvis baghjulet på motorcyklen passerer porte inden forhjulet.  5 
Modtager hjælp fra andre.  5 

 
 

Guide til brug af Trial timer 
 
Trial timer er indstillet til 1,5 minuts (1:30) nedtælling.  
 

1. Start nedtællingen ved at trykke på Start 
2. Stop nedtællingen ved at trykke på Stop 
3. Reset tilbage til 1:30, ved at trykke på Reset 
 
Hvis du ved et uheld har stykket på Mode knappen, skiftes der 

til stopur. Kom tilbage til nedtællings funktion ved at trykke 
Mode Igen  

 
 

Guide for Bedømmer til TRIAL 
 
 
 

Korrekt angivelse af tid ved fløjt. (brug af fløjte) 
Angiv med 1 fløjt, når køreren passerer start, og tiden sættes i gang. 
Angiv med 3 fløjt, når tiden er gået – hvis køreren endnu ikke er færdig med sektionen. 
Angiv med 3 fløjt hvis køreren får 5 strafpoints. 

Klip i point kort 
Der klippes i det felt der modsvarer det antal strafpoint deltageren opnår.  
Hvis der uheldigvis klippes forkert i kortet, klippes det forkerte ”væk” med gentagne klip og det korrekte klippes. 

Uddrag af Trial reglementet 


