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DEL 7 TRIAL-REGLEMENT

I
GENERELLE REGLER
§ 1 Aldersklasser og konkurranseklasser
7.1.01 Trial godkjenner følgende typer individuelle konkurranser slik det er beskrevet i det gjeldende

trial-reglementet.
– 20 tommer (hjulstørrelse fra 18 tommer til 23 tommer)
– 26 tommer (hjulstørrelse fra 24 tommer til 26 tommer)
– åpen (fritt valg av hjulstørrelse fra 18 tommer til 26 tommer)
Klasser i disse konkurransene er aldersbetinget. Aldersklassen en rytter er kvalifisert til å delta i,
bestemmes av alderen, som beregnes ved å trekke fødselsåret fra inneværende år.
(tekst endret 01.02.11, 01.02.12).
7.1.002

Poussins:
Benjamins:

9–10 år
11–12 år

hvit løype
blå løype

åpen
åpen

Minimes:

13–14 år

grønn løype

åpen

Cadets:
Jenter:

15–16 år
9–15 år

svart løype
rosa løype

åpen
åpen

Junior:

16–18 år

rød løype

20 tommer

Junior:

16–18 år

rød løype

26 tommer

Elite:

19 år og eldre

gul løype

20 tommer

Elite:

19 år og eldre

gul løype

26 tommer

Kvinner:

15 år og eldre

rosa løype

åpen

Jenter under 15 år, i henhold til alder, skal få tillatelse til å delta i aldersklassen under (hvis klassen
har færre enn 8 ryttere).
(tekst endret 01.02.11, 01.02.12)

§ 2 Kalender
Konkurranseklasser og datobeskyttelse
7.1.003 Kalendersesongen starter 1. januar og fortsetter til 31. desember det samme året .

Internasjonale trial-konkurranser registreres på den internasjonale kalenderen i overensstemmelse
med følgende rangering:
– verdensmesterskap (CM)
Ingen andre trial-konkurranser (CDM, CC, C1, JMJ og CN) kan arrangeres helgen før eller på samme
dato som et verdensmesterskap.
– verdenscup (CDM)
Ingen andre trial-konkurranser (CM, CC, C1, JMJ og CN) kan arrangeres på samme dato som
verdenscupen.
– kontinentale mesterskap (CC)
Ingen andre trial-konkurranser (CM, CDM, C1, JMJ og CN) kan arrangeres på samme dato som
kontinentale mesterskap.
– internasjonal konkurranse (HC)
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Ingen andre trial-konkurranser (CM, CDM, CC, JMJ og CN) kan arrangeres på samme dato som HC
internasjonale arrangementer.
-internasjonal konkurranse (C1)
Ingen andre trial-konkurranser (CM, CDM, CC, JMJ, HC and CN) kan arrangeres på samme dato som
internasjonale C1 arrangementer. UCI kan gjøre et unntak, om to C1 arrangementer arrangeres i ulike
land.
– verdensmesterskap i trial for ungdom (JMJ)
Ingen andre trial-konkurranser (CM, CDM, CC, C1 og CN) kan arrangeres på samme dato som
verdensmesterskap i trial for ungdom.
– nasjonale mesterskap (CN)
Ingen andre trial-konkurranser (CM, CDM, CC, C1 og JMJ) kan arrangeres på samme dato som
nasjonale mesterskap.
(tekst endret 01.02.12, 1.10.13)
7.1.003 Et nytt arrangement kan kun gis kategori klasse 1 (C1) status første år.
Et arrangement kan kun gis hors class (HC) status hvis de i fjorårets arrangement hadde utøvere i
eliteklassen fra minst fem nasjoner.
En detaljert teknisk guide for HC arrangement, skal sendes til UCI i løpet av registreringsperioden for
UCIs internasjonale kalender.
(tekst endret 1.10.13)
7.1.004 Enhver organisasjon som arrangerer en trial-konkurranse, skal overholde og respektere UCIs

styringsform og regelverk.
Alle arrangement registrert i UCIs internasjonale kalender må respektere UCIs økonomiske
retningslinjer (spesielt rittavgiften), som er vedtatt av UCIs styre og publisert på UCIs nettside.
(tekst endret 1.10.13)
7.1.005 Når en internasjonal trial-konkurranse inkluderes i UCI-kalenderen, innebærer dette at ingen

nasjonale forbund kan arrangere eller tillate arrangering av nasjonale mesterskap eller internasjonale
trial-konkurranser i henhold til reglene angitt i artikkel 7.1.003.

§ 3 Teknisk delegat
7.1.006 Den tekniske delegaten skal:

1. ha tilsyn med konkurransens tekniske aspekter
2. fungere som kontaktperson mellom UCIs hovedkontor og UCIs trialkomité
3. inspisere området i forkant, møte arrangøren og umiddelbart etterpå levere en befaringsrapport til
UCIs trial-koordinator
4. holde oversikt over og følge opp eventuelle problemer sammen med arrangøren i forkant av
konkurranser for å sikre at anbefalingene fra befaringsrapporten er blitt implementert som de skal
5. foreta en inspeksjon av arrangementet og seksjonene sammen med sjefskommissæren og
arrangøren – de endelige seksjonene og eventuelle endringer skal godkjennes av den tekniske
delegaten
6. lage en generell rapport om konkurransen til UCI
7. koordinere lag- og ryttermøter.
(tekst endret 01.02.12)
7.1.007 For verdensmesterskap, verdenscuper, kontinentale mesterskap og verdensmesterskap for

ungdom, utnevnes den tekniske delegaten av UCI.
(tekst endret 01.02.12)
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§ 4 Konkurranse
Generelle merknader
7.1.008 Internasjonale trial-konkurranser arrangeres med stor respekt for miljøet. Konkurranser kan

avholdes i bysentrum, i haller, på stadioner eller i åpent landskap.
(tekst endret 01.02.12)
7.1.009 Arrangørene og rytterne er pålagt å følge administrative og andre krav i tillegg til UCI-

reglementet, med gjeldende forskrifter om miljøvern og særlig gjeldende trial-regelverk.
7.1.010 Arrangøren er ansvarlig for å innhente nødvendig tillatelse, administrativ eller annen, til å

arrangere internasjonale mesterskap og til bruk av planlagt løype.
Definisjon
7.1.011 Trial er en sykkelkonkurranse der en bestemt løype omfatter "overvåkede soner" (seksjoner)

som rytteren må komme gjennom med færrest mulig feil (straffepoeng). Konkurransetiden som er
nødvendig for å forsere alle hindringer, er satt deretter.
7.1.012 [artikkel opphevet 01.02.12]
Ryttermøte
7.1.013 Før konkurransen starter, skal det avholdes et ryttermøte. På dette møtet skal rytterne få all

viktig informasjon om arrangementet. Det er obligatorisk for alle ryttere å delta på dette møtet.
Her annonseres startmetode, starttid, antall seksjoner og seksjonsrekkefølge, antall runder, total
konkurransetid og eventuelle endringer i regelverket som er foretatt av juryen. Den tekniske delegaten
kan bestemme at møtet blir erstattet med utdeling av eller fremvisning av informasjon.

§ 5 Seksjoner (overvåkede soner)
7.1.014 Arrangøren skal, i henhold til hver konkurranseklasse, angi et gitt antall seksjoner (overvåkede
soner).
7.1.015 Det må være minst seks og maksimalt ni seksjoner i hver konkurranse.

(tekst endret 01.02.11, 01.02.12)
7.1.016 Seksjonene er vanskelige partier, og hver seksjon skal omfatte maks. fem hovedhindre som

enten kan være naturlige eller kunstige, f.eks. steiner, vann, sand, trinn, stigninger, fyllinger,
trestammer, betongrør eller betongkonstruksjoner, metallkonstruksjoner, trekonstruksjoner,
jernbanesviller, ruller osv.
(tekst endret 01.02.12)
7.1.017 Følgende seksjonsmål er foreslått:

Lengde: 60 meter.
Bredde: minst én meter (ved sykkelstyrehøyde)
(tekst endret 01.02.11)
7.1.018 Hver side av seksjonene må markeres med sperrebånd. Båndet må festes 20–30 cm over

bakken.
Det er også mulig å henge opp sperrebånd på innsiden av seksjonene for å angi ulike
vanskelighetsgrader, eller for å begrense enkelte hindre for å øke vanskelighetsgraden.
Båndet skal være minst 12 centimeter bredt og være av god kvalitet, slik det er angitt i de tekniske
spesifikasjonene i arrangørveiledningen.
Seksjonene skal inneholde piler som angir:
• retning: én pil som angir retningen for rytterne.
• porter: to piler (samme farge og nummer) som peker mot hverandre, men med et felt for
gjennomgang der rytterne skal passere.
Piler og porter på innsiden av seksjonen må være nummerert slik at de er lette å forstå.
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(tekst endret 01.02.12)
7.1.019 Hver seksjon skal ha en inngangsport og en utgangsport som er markert med en start- og

sluttlinje og med tilhørende skilt (merket med START og SLUTT). Startporten skal også inneholde
seksjonsnummeret (f.eks. START 1).
§5
7.1.020 Hver seksjon skal inneholde en "nøytral sone" foran startlinjen, med plass til én deltaker. Mål

for nøytral sone: 2 m x 1,5 m.
(tekst endret 01.02.12)
7.1.021 Startlinjen skal være minst tre meter foran det første hinderet, for å gi rytteren tilstrekkelig med

plass.
Sluttlinjen skal være minst tre meter etter det siste hinderet for å unngå eventuelle diskusjoner om
straff.
(tekst endret 01.02.12)
7.1.022 Seksjonens start- og sluttlinje anses å være passert når forhjulsakselen passerer denne linjen.
7.1.023 De offisielle seksjonene kan ikke sykles i før rittet starter. Rytteren vil ikke få lov til å starte ved

regelbrudd.
7.1.024 Maks. seksjonstid er 02:30.

(tekst endret 01.02.12)
7.1.025 Ved valg av seksjoner er det anbefalt å ikke overskride følgende dropphøyder:

Poussins:

hvit:

maks. 0,60 meter

Benjamins:

blå:

maks. 0,80 meter

Minimes:

grønn:

maks. 1,00 meter

Cadets:
Junior:

svart:
rød:

maks. 1,20 meter
maks. 1,40 meter

Elite:

gul:

maks. 1,80 meter

Jenter:

rosa:

maks. 0,80 meter

Kvinner:

rosa:

maks. 1,40 meter

I spesielle tilfeller kan juryen godta andre maksimale dropphøyder.
(tekst endret 01.02.11, 01.02.12)

§6 Løype
7.1.026 For å få et spennende konkurranseområde skal seksjonene plasseres på et samlet sted i

bysentrum, i en hall, et stadion eller i åpent landskap. Sekretariatet, VIP-området, podiet,
presseområdet og lydsystemet skal plasseres i nærheten av seksjonene.
Alle seksjoner skal være omgitt av gjerde eller bånd.
Den ideelle utformingen er at alle seksjonene og sekretariatet er knyttet sammen, slik at rytterne
slipper å gå mellom publikum.
Seksjonene skal være lagt opp på en slik måte at publikum lett kan følge med på konkurransen.
(tekst endret 01.02.12)
7.1.027 Et løypekart skal være synlig ved start- og sluttlinjen slik at rytterne kan se hvor de ulike

seksjonene befinner seg.
Alle seksjoner må angi tydelig når i konkurransen de skal brukes.
(tekst endret 01.02.12)
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7.1.028 Den tekniske delegaten skal i samråd med sjefskommissæren bestemme om seksjonene skal

sykles i nummerert rekkefølge eller i tilfeldig rekkefølge.
(tekst endret 01.02.12)
7.1.029 Seksjonene kan endres av den tekniske delegaten mellom to runder, men bare i

overensstemmelse med juryen.

§ 7 Start- og rittreglement
7.1.030 Når starten skjer i minuttintervaller eller i grupper, er hver rytter ansvarlig for å rette seg etter

starttiden som er satt for ham/henne.
7.1.031 Under konkurransen skal rytterne være disiplinerte og følge UCIs regelverk og instruksjoner for

å garantere at alle har like muligheter. Rytterne skal være godt informert om dette før påmelding.
7.1.032 Hvis det skulle oppstå en ulykke, er rytterne forpliktet til å utøve førstehjelp på hverandre, eller i

det minste tilkalle hjelp. Tidstap som oppstår på grunn av slike situasjoner, skal bekreftes av rytteren
som mottar hjelp.
7.1.033 Det er forbudt for rytteren å endre på seksjoner i løypen eller deres oppbygning.
7.1.034 [artikkel opphevet 01.02.12]
7.1.035 Med unntak av juryen og den tekniske delegaten er det bare rytteren som blir ropt opp av

kommissæren, som kan være i seksjonen.
7.1.036 Seksjoner kan besiktiges til fots.
7.1.037 Straff som ilegges av juryen, skal påføres resultatkortet rytteren får utdelt ved start. I tillegg

skal straffepoeng angis på straffelistene for hver seksjon. Hvis det er avvik mellom resultatkortet og
straffelisten, skal juryen avgjøre.
7.1.038 Løypene skal merkes med nummererte piler med farger som angir rytterklassen, og rytterne

skal følge denne merkingen.
7.1.039 En rytter skal ikke bruke porter som er reservert for andre klasser.

(tekst endret 01.02.12)
7.1.040 Ryttere på sykkel (to hjul) skal starte inne i den nøytrale sonen.

(tekst endret 01.02.12)
7.1.041 Ryttere som avbryter konkurransen, skal levere tilbake resultatkortet til sekretariatet.

§ 8 Konkurransevarighet
7.1.042 Konkurransens totale varighet fastsettes av den tekniske delegaten i samråd med juryen. Den

må fastsettes slik at rytterne har mulighet til å kunne avslutte løypen på angitt tid. Juryen kan forlenge
varigheten i løpet av konkurransen.
7.1.043 Standardtiden skal være 30 minutter. Juryen kan forlenge den i etterkant av konkurransen hvis

mer enn ti ryttere ellers vil bli slått ut.

§9 Reparasjoner
7.1.044 Reparasjoner kan utføres i løpet av konkurransen, men ikke i en overvåket sone eller på andre

steder der dette er til hinder eller fare for andre ryttere.

§ 10 Rangering og resultater
7.1.045 Etter siste runde skal straffepoengene som er gitt, angis på oppslagstavlen. Rytteren med

færrest straffepoeng totalt erklæres som vinner av sin klasse.
(tekst endret 01.02.12)
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7.1.046 De andre plasseringene i klassen skal tildeles i henhold til stigende antall straffepoeng som er

gitt.
7.1.047 Hvis det blir uavgjort (når to eller flere ryttere får lik poengsum), skal plasseringen avgjøres i

henhold til følgende rekkefølge:
1. flest antall seksjoner med null poeng
2. flest antall seksjoner med ett poeng, med to poeng osv.
3. det beste resultatet fra semifinalen
4. I konkurranser uten semifinale og der det står om pallplass, vil en bestemt seksjon bli angitt av
juryen. Tiden i den angitte seksjonen avgjør resultatet dersom totalsummen er lik. Hvis flere ryttere får
fem poeng, er det rytteren som kommer lengst i sonen som vinner
5. Hvis poengsummen er lik når det gjelder andre plasseringer enn pallplass, er det den totale
konkurransetiden som avgjør resultatet.
Hvis det er lik totalsum i superfinalen, vil ikke det beste resultatet fra semifinalen telle. Den raskeste
rytteren i superfinalen vil bli erklært som vinner.
(tekst endret 01.02.12, 1.10.13)

§ 11 Konkurransefasiliteter
7.1.048 Nasjonale forbund og arrangører som søker om UCI-godkjenning for en konkurranse, må

kunne vise overfor UCI at de aktuelle fasilitetene for konkurransen oppfyller spesifikasjonene angitt i
dette kapitlet og i arrangørveiledningen.
(tekst endret 01.02.12)
Område for ryttere
7.1.049 Et område der rytterne kan samles mellom konkurransene, skal være tilgjengelig og godt

merket i nærheten av konkurranseområdet.
Oppslagstavler
7.1.050 Solide og værbestandige oppslagstavler og/eller monitorer som viser startlister og resultatlister,

skal være plassert i nærheten av sekretariatet.
Resultater på skjerm
Minst én flatskjerm, 42 tommer med god synlighet og tilgjengelighet for ryttere, lag og tilskuere.
WiFi-tilgang
Trådløst nettverk med høy hastighet må være tilgjengelig for sekretariatet og i presseområdet.
(tekst endret 01.02.12)
Sekretariatet
7.1.051 Registreringslokale og sekretariat skal være plassert i et kontor tilknyttet eller i det minste i

nærheten av seksjonene og podiet. Instruksjoner i sekretariatet skal skrives både på engelsk og på
vertslandets språk.
(tekst endret 01.02.12)
Høyttalersystem
7.1.052 Høyttalersystemet må kunne høres i alle seksjonene.

Annonseringer skal gjøres både på engelsk og på vertslandets språk.
(tekst endret 01.02.12)
Parkering og tilskuerfasiliteter
7.1.053 Det må foreligge tilstrekkelige parkeringsmuligheter i forhold til arrangementets størrelse og i

nærheten av konkurranseområdet. På selve konkurransedagene må det være tilstrekkelig med
bemanning for å sikre en fin flyt i trafikken og systematisk parkering av biler.
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Tilskuerfasiliteter som omfatter ståplasser, toaletter og matservering må ha kapasitet i henhold til
tallene angitt under, og skal finnes ved følgende konkurranser:
– internasjonale trial-konkurranser:

1000 tilskuere

– verdenscupkonkurranser i trial:

3000 tilskuere

– trial-verdensmesterskap:

7500 tilskuere

Kommissærer og funksjonærer skal ha tilgang til egne områder for matservering.

§ 12 Konkurransefunksjonærer
7.1.054 UCI-reglementet angir hvordan en trial-konkurranse skal gjennomføres. Alle kommissærer og

funksjonærer som deltar ved en konkurranse, må ha god kjennskap til UCI-reglementet og eventuelle
tillegg som gjelder for konkurransen.
Generelt
7.1.055 Alle trial-konkurranser må ha tilstrekkelig bemanning av kvalifiserte kommissærer og

funksjonærer, inkludert minst én internasjonal kommissær fra UCI, som tar på seg ansvaret og utfører
de ulike forpliktelsene for de ulike posisjonene som er beskrevet i dette avsnittet.
Juryen
7.1.056 Juryen skal utnevnes i henhold til artikkel 1.2.116 i UCI-regelverket.

Juryen har den øverste myndigheten i enhver konkurranse og kan straffe enhver utøver, forelder,
tilskuer eller lagleder av sikkerhetshensyn eller fordi de bryter reglene, i henhold til retningslinjene
beskrevet i §16 i gjeldende regelverk og del 1 av
UCI-regelverket.
Sekretær
7.1.057 Sekretæren skal utnevnes i henhold til artikkel 1.2.116 i UCI-regelverket.

Sekretæren skal ha ansvar for registrering og rangering av alle ryttere i konkurransen, behandling og
annonsering av startlister og behandling av alle resultater (både delresultater og finaleresultater).
Sekretæren skal få hjelp av et tilstrekkelig antall administratorer, slik det er beskrevet i artikkel 7.1.060
i den gjeldende regelboken.
(tekst endret 01.02.12)
Nasjonale og/eller regionale trial-kommissærer
7.1.058 Nasjonale og/eller regionale trial-kommissærer skal bistå juryen og sørge for at alle regler i

konkurransen blir overholdt.
Alle kommissærer skal ha følgende kvalifikasjoner:
a. De må snakke flytende engelsk eller ha engelsk tolk til stede
b. De kan ikke være direktører eller ansatte i UCI
c. Alle kommissærer må bruke en form for uniformering slik at de er identifiserbare for rytterne og for
laglederne
d. Løpskommissærer skal være posisjonert på bestemte plasser.
Rittleder
7.1.059 Med hjelp fra juryen skal rittlederen, som er utnevnt av arrangøren, være spesielt ansvarlig for

følgende:
a. Opprette og følge en timeplan for konkurransene
b. Utnevne og organisere alle kommissærer, funksjonærer og sekretariat i et nødvendig antall sett i
forhold til konkurransens størrelse
c. Besørge alt utstyr som kreves for å gjennomføre et ritt
d. Skaffe, vise og dele ut premier og andre utmerkelser.
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Funksjonærer/personell
7.1.060 Følgende funksjonærer og personell utnevnes av arrangøren og er spesielt ansvarlig for

følgende oppgaver:
a. Seksjonsfunksjonærer: Seksjonsfunksjonærer skal bistå juryen i å slå opp start- og resultatlister i
seksjonen og å samle inn resultatkort. De skal være plassert ved alle innganger og utganger til
seksjonene og skal forhindre at tilskuere eller andre uautoriserte personer kommer inn.
b. Administratorer: Administratorer skal bistå sekretæren (medlem av juryen) med følgende oppgaver:
– motta og sjekke at stemmer overens med reglene alle rytteres påmeldinger, rytteres UCI-kode og
lisens
– tillate søknader
– slå opp start-/resultatlister på oppslagstavlene
c. Kommentator: Kommentatorens oppgave er å foreta formelle annonseringer vedrørende
arrangementet, samt å informere ryttere, tilskuere, kommissærer og funksjonærer om eventuelle
endringer i konkurranseoppsettet.
d. Sikkerhetspersonell: Arrangøren må ha et tilstrekkelig antall sikkerhetspersonell tilgjengelig for å
sikre rytternes og tilskuernes sikkerhet. Sikkerhetspersonell må bruke en form for uniformering eller
lignende, slik at de er lett identifiserbare.
e. Førstehjelp: Minst én ambulanse og et tilstrekkelig antall sanitetspersonell, inkludert lege, skal være
til stede når det avvikles trening og konkurranser. Både ambulanse og sanitetspersonell skal befinne
seg i nærheten av konkurranseområdet, og det må være fri passasje for ambulansen ut til offentlig vei
under hele konkurranseperioden. Trening eller konkurranser skal ikke finne sted med mindre
medisinsk personell og utstyr er tilgjengelig.
(tekst endret 01.02.12)

§ 13 Klær og sikkerhetsutstyr
Inspeksjon
7.1.061 Før starten av, eller i løpet av en konkurranse eller et arrangement, kan rytteren, hans/hennes

sykkel, hjelm og klær bli inspisert av juryen for å fastslå hvorvidt dette utstyret oppfyller disse regler .
Enhver rytter som har utrygt utstyr etter juryens bedømmelse, uansett om utstyret imøtekommer en
bestemt bestemmelse i disse reglene eller ikke, skal ikke tillates å delta i konkurransen.
Enhver rytter som ikke overholder alle instruksjoner gitt til ham/henne av juryen med hensyn til utstyr,
skal uansett ikke tillates å konkurrere i noen konkurranse.
Hjelm
7.1.062 Hjelm skal benyttes i alle trial-konkurranser, under trening og ved sykling mellom seksjonene.

Ryttere må velge en hjelm som oppfyller høye standarder, f.eks. Snell, ANSI eller DIN 33954.
Hjelmstropper må være godt festet under gjennomføringen av løypen.
Trøye
7.1.063 Egnet lang- eller kortermet trøye må brukes.
Bukser
7.1.064 Egnet lang- eller kortbukse må brukes.
Sko
7.1.065 Solide sko må brukes.
Legg- og ryggbeskyttelse
7.1.066 UCI anbefaler på det sterkeste at rytteren bruker leggl- og ryggbeskyttelse.

(tekst endret 01.02.12)
Hansker

9

7.1.067 Bruk av hansker er anbefalt.
7.1.068 Bruk av reklame er regulert av UCI.
7.1.069 Nasjonale trøyer er regulert i artikkel 1.3.056 og i etterfølgende UCI-regelverk.
7.1.070 Verdensmestertrøyen er regulert i artikkel 1.3.060 og i etterfølgende UCI-regelverk.

§ 14 Sykkel
Generelt
7.1.071 Alle sykler som brukes i en konkurranse, må oppfylle de generelle spesifikasjonene i dette

kapitlet.
Ramme
7.1.072 Sykkelens ramme må være sterk nok til å tåle påkjenningene av et trial-ritt, og må ikke ha

sprukne eller bøyde rammeelementer eller sveisinger som er sprukne eller på annen måte defekte.
Alle komponenter, tilbehør og andre deler må være godt festet til sykkelen.
Hjul og dekk
7.1.073 18 tommer til 23 tommer nominell (generell) hjulstørrelse er tillatt i 20 tommersklassen.

24 tommer til 26 tommer nominell (generell) hjulstørrelse er tillatt i 26 tommersklassen.
Dekk skal ikke være utstyrt med kjeder, tau eller annet utstyr.
(tekst endret 01.02.11)
Bremser
7.1.074 Sykkelen skal ha to godt fungerende bremser (for- og bakhjul).
Kranker, pedaler
7.1.075 Pedaler skal være sikkert festet til krankarmene og justert slik at de ikke beveger seg sidelengs

langs pedalakselen. Pedalakslene må være sterke nok til å tåle påkjenningene ved
konkurransesykling. Tennene på tåhetter må være tilstrekkelig spisse og fremtredende slik at de gir et
effektivt grep mot en rytters sko uten å være så skarpe at de utgjør en sikkerhetsrisiko. Pedalkroker
eller tåstropper er heller ikke tillatt.
Når det gjelder 26 tommersklassen er det bare tillatt med én rullende kjedebeskytter på girsiden. Det
er ikke tillatt å montere en lav kjedebeskytter i tillegg.
(tekst endret 01.02.11)
Styre
7.1.076 Styrer som er sprukket eller bøyd, er ikke tillatt. Styreendene må ha endestykker.

(tekst endret 01.02.12)
§ 15 Startnummer
7.1.077 Rytterens ryggnummer og nummerskilt skal være vanntett og tydelig vise startnummer,

løypefarge og sponsorlogoer. Fargen på nummerskiltene skal stemme overens med løypefargen
(f.eks. gult skilt for elite, rødt for juniorer osv.). Skiltene er definert i de tekniske spesifikasjonene.
Nummerskilt skal være plassert slik at de er synlige fra forsiden, mens ryggnummeret skal være festet
til ryggen.
7.1.078 Ryggnummeret og nummerskiltet skal ikke fjernes eller endres, det kan føre til tilleggsstraff.
7.1.079 Startnummeret skal tildeles i rekkefølge fra første konkurranse. Nummerskilt med nummer 1 er

forbeholdt gjeldende verdensmestere, og tildelingen er basert på den nyeste UCI-rangeringen.
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§ 16 Regelbrudd, straffer og protester
Del 1: Regelbrudd
7.1.080 Alle ryttere må følge disse reglene og alle instruksjoner fra kommissærer eller funksjonærer til

enhver tid i løpet av konkurransen. Hver rytter må til enhver tid utvise slik atferd som gjenspeiler
idealene for god sportsånd, og unngå atferd som kan bringe vedkommende selv eller trial-sporten i
vanry. Bruk av uanstendig eller støtende språk er forbudt. Ryttere som bruker slikt språk, vil bli straffet
på en måte som fastsettes av juryen.
Regelbruddene som er beskrevet i dette kapittelet, vil bli straffet av juryen i henhold til del 2 i det
gjeldende regelverket.
Forstyrrelse av tredjeperson
7.1.081 Lagledere, foreldre og andre som følger med en rytter, skal ikke forstyrre i en konkurranse på

vegne av et lag eller en rytter.
Del 2: Straffer
Straffepoeng
7.1.082 Følgende straffepoeng kan ilegges rytterne akkumulert i seksjonene:
7.1.083 Støtte mot et hinder eller i bakken for å gjenvinne rytterens balanse, enten med deler av

kroppen eller med deler av trial-sykkelen unntatt dekkene (1 poeng).
Kroppen er delt inn i 4 deler:
-

føtter til ankler;

-

mellom anklene og hoftene;

-

øvre del av kroppen, fra hoftene inkludert armene og hodet;

-

hender til håndleddene (inkludert styret hvis hånden berører denne)

I tilfeller der man støtter seg med mer enn en kroppsdel, vil poeng bli lagt til.
Hvis en eller flere kroppsdeler berører et hinder eller bakken, blir dette straffet med poeng.
Kontakt med deler av sykkelen på bakken eller på et hinder, som ikke blir gjort for å gjenvinne
rytterens balanse, er tillatt.
Når sykkelen er i bevegelse, er det tillatt å komme borti hinder eller bakken, så lenge man ikke legger
tyngden av sykkelen eller kroppen mot stedet for å oppnå en fordel. Det er tillatt å vri foten på plass.
(tekst endret 01.02.12, 1.10.13).
7.1.084 Støtte en pedal og/eller nedre kjedebeskytter mot bakken eller mot hinderet (1 poeng).
7.1.085 Overskridelse av maksimaltiden på 2:30 minutter for seksjonen (1 poeng per 15 sekunder).
7.1.086 Sykling over eller under, løfting eller riving av bånd og piler som markerer seksjonsområdet (5

poeng). Sykkelens hjulaksler og langsgående akse skal danne målepunktene.
7.1.087 Sykling inn i seksjonen som tilhører en annen konkurranseklasse, forbikjøring av en seksjon

eller en pil i egen klasse eller unnlatelse av å sykle løypene eller pilene i riktig rekkefølge (5 poeng).
En seksjon er gjennomført kun når linjen mellom to piler med samme nummer er passert på riktig
måte i forhold til pilene. Hvis rytteren passerer et element baklengs, må rytteren gjøre elementet på
nytt i pilenes retning.
En pil er passert korrekt bare når linjen mellom pilene og neste tape er gjennomført på riktig måte i
forhold til pilene. Hvis rytteren passerer et element baklengs, må rytteren gjøre elementet på nytt i
pilenes retning.
Passeringen er bare godkjent hvis minst en hjulaksel er over pilnivået eller elementet. Hvis begge
akslene passerer linjen under pilnivået, er ikke passeringen blitt utført korrekt.
7.1.088 Holding av sykkelen på andre måter enn i styret (5 poeng).
7.1.089 Plassering av begge beina samtidig i bakken eller på et hinder (5 poeng).
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7.1.090 Forhjulet utenfor inngangsseksjonen, dvs. at forakselen er utenfor porten igjen etter at rytteren

har kjørt inn i seksjonen (5 poeng).
7.1.091 Plassering av begge bein på samme side av sykkelen når et av beina står på bakken (5

poeng).
7.1.092 Fall, altså når deler av kroppen over hoftehøyde kommer i kontakt med bakken, eller hvis man

sitter på bakken eller på et hinder (5 poeng).
7.1.093 Når rytteren har blitt ilagt maksimalt fem straffer, må rytteren forlate seksjonen.
7.1.094 Det er ikke tillatt å markere fem straffepoeng på resultatkortet hvis ikke rytteren har vært med i

denne seksjonen.
7.1.095 Berøring av bakken eller et hinder med en hånd som ikke holder fast i styret (5 poeng).
Tilleggsstraff

I tillegg til straffene i artikkel 7.1.082 og etterfølgende i det gjeldende trial-regelverket, kan følgende
straffepoeng akkumulert ilegges rytterne:
7.1.096 Per minutt for å komme for sent til start (1 poeng) ved minuttintervallstart.
Ekstern hjelp
7.1.097 Slektninger, tilhengere eller ledsagere skal på ingen måte forstyrre konkurransen.

Følgende handlinger av ledsagere eller tilhengere for å hjelpe rytteren er ikke tillatt, og rytteren som
blir hjulpet, vil bli straffet med 10 poeng:
a: Ta plass for rytteren ved inngangen til en seksjon
b: Kritisere kommissæren
c: Gå inn i en seksjon (det er tillatt å hjelpe til for å beskytte rytteren uten å påvirke prestasjonen i
rittet)
d: Gi råd (om posisjoner) til en rytter i seksjonen.
(tekst endret 01.02.12)
7.1.098 Miste resultatkortet eller utelate en seksjon (10 poeng).
7.1.099 Usportslig opptreden (10 poeng).
7.1.100 Utelate mer enn tre seksjoner i hele mesterskapet (diskvalifisering).
7.1.101 Forlate løypen eller ta snarveier (diskvalifisering).
7.1.102 Forlate konkurransen (diskvalifisering).
7.1.103 Endre oppbyggingen av en seksjon (diskvalifisering).
7.1.104 En skadet rytter som fortsetter konkurransen uten tillatelse fra lege (diskvalifisering).
7.1.105 Tilleggsstraffer som kun den tekniske delegaten kan ilegge i samråd med juryen, skal legges til

de andre straffepoengene.
7.1.106 Ryttere som overskrider den angitte varigheten for rittet, skal ilegges straff på et halvt poeng

per minutt eller påbegynte minutt som overskrider standardtiden.
7.1.107 Ryttere som overskrider standardtiden, vil bli utelatt fra rangeringen.
7.1.108 Manglende overholdelse av regler som gjelder bruk av hjelm (10 poeng).
7.1.109 Manglende overholdelse av regler som gjelder nummerskilt og/eller ryggnummer (10 poeng).
Andre straffer
7.1.110 Juryen kan, uten hensyntaken til dens muligheter gitt i del 1 og 12 av UCI-reglementet, bruke

en av reprimandene angitt i dette kapittelet mot en rytter som begår et av de bruddene som er nevnt .
Offisiell advarsel
7.1.111 En rytter kan motta en offisiell, muntlig advarsel for visse forseelser. Den første advarselen til

en rytter i en konkurranse medfører ingen spesifikk straff annet enn advarselen, men en påfølgende
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advarsel for samme eller en annen forseelse på samme dag vil resultere i at rytteren diskvalifiseres fra
konkurransen.
En advarsel skal vises på den trykte resultatoversikten og på skjermene.
Diskvalifisering av ryttere
7.1.112 En rytter kan bli diskvalifisert og dermed utestengt fra videre deltakelse i enten

konkurranseklassen hvor overtredelsen skjedde, eller hele konkurransen.
Fjerning av en regelbryter fra konkurransearenaen
7.1.113 Juryen har myndighet til å fjerne en regelbryter fra konkurransearenaen for brudd mot hvilken

som helst av bestemmelsene fastsatt i denne regelboken.
7.1.114 UCI kan etter eget forgodtbefinnende og av en gitt grunn suspendere en rytter i en
tidsperiode, eller permanent tilbakekalle lisensen som gir en rytter rett til å konkurrere i en trialkonkurranse. Følgende regelbrudd vil resultere i suspensjon:
a. Konkurrere under falskt navn.
b. Bruke falsk informasjon om alder, klasse eller annet på påmeldingsskjemaet for å få en urettferdig
fordel.
c. Konspirere med en eller flere andre ryttere for å forhåndsbestemme utfallet av en konkurranse.
d. Tilby, gi eller motta enten direkte eller indirekte enhver form for bestikkelse eller annet insentiv ment
å påvirke utfallet av et ritt, enten til eller fra en annen person, inkludert, men ikke begrenset til, ryttere,
kommissærer, funksjonærer og tilskuere ved en trial-konkurranse.
e. Forsettelig melde på eller sykle på en sykkel som ikke tilfredsstiller reglene for konkurransen.
f. Endre en sykkels spesifikasjoner etter inspeksjon som resulterer i en overtredelse av
konkurransereglene.
g. Delta i urettferdig praksis, dårlig oppførsel eller handling som er skadelig for trial-sporten, uansett
om det er knyttet til en bestemt konkurranse eller ikke.
7.1.115 Ryttere vil bli holdt ansvarlig for foreldrenes, laglederenes eller andre tilhengeres handlinger i

en trial-konkurranse. Forseelser fra disse partene kan, dersom en kommissær eller konkurranseleder
ber om det, føre til diskvalifisering eller suspendering av ryttere og fjerning av regelbryteren fra
konkurranseområdet.
Del 3: Protest
7.1.116 Det er kun ryttere eller deres juridiske representant som kan legge inn protest.
7.1.117 Fristen for å legge inn protest er 30 minutter etter at den siste rytteren i klassen har passert

målstreken.
7.1.118 Kollektive protester, protester mot tidtaking eller juryavgjørelser skal ikke bli vurdert.
7.1.119 Sjefskommissæren skal i samråd med juryen vurdere protester som kommer inn.

II
Kapittel INTERNASJONALE KONKURRANSER
Registrering av deltakere

7.2.001 Prosedyren for registrering ivaretas av hver enkelt arrangør i hvert enkelt trialarrangement, der
de tar hensyn til når registreringen skal åpnes og lukkes.
Ryttere må melde seg på til arrangementer individuelt i alle internasjonale trialkonkurranser.
Etteranmelding kan skje i henhold til arrangørens regler.
(tekst endret 1.10.13)
7.2.002 Hver landslagsleder må bekrefte at hver rytter som er oppført på forhåndsregistreringslisten, er

til stede på den planlagte dagen for registrering, ved å levere følgende informasjon :
– rytterens tilstedeværelse på arenaen
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– riktig stavemåte av rytterens navn
– rytterens konkurranseklasse
– rytterens fødselsdato
– rytterens sykkelnummer
– rytterens identifikasjonsbevis
7.2.003 Bekreftelse av registreringen må rapporteres til sekretæren av rytteren. Den endelige

deltagerlisten skal utarbeides før rittet starter. I tillegg til rytternes navn skal den også inneholde deres
UCI-kode, klasse, type ritt og startliste.
(tekst endret 01.02.12)

7.2.004 Startkontingent, som betales til arrangøren av et internasjonalt trial-arrangement, skal
fastsettes av den nasjonale organisasjonen/forbundet som er vertskap for arrangementet.
Konkurranseformat
7.2.005 Konkurransen skal avvikles i i henhold til prosedyrene angitt i det gjeldende regelverket.
7.2.006 Konkurranseklasser ved en internasjonal trial-konkurranse skal være basert på beskrivelsen i

artikkel 7.1.001 og etterfølgende deler av det gjeldende regelverket.
Konkurranseformat
7.2.007 Internasjonale arrangementer i Hors Class (HC) skal gå over to dager. En kvalifikasjonsrunde
og en finalerunde skal kjøres. Internasjonale arrangement i Class 1 (C1) skal gå over en dag, med en
enkelt runde.
(artikkel tilføyd 1.10.13)

III
Kapittel VERDENSCUPKONKURRANSER I TRIAL
Tildeling av verdenscupkonkurranser i trial
7.3.001 Sted for hver verdenscupkonkurranse i trial skal fastsettes av UCIs ledelseskomité.

Søknad til UCI om godkjenning av en verdenscupkonkurranse i trial er åpen for alle nasjonale forbund
eller organisasjoner og skal finne sted på eller før 1. juni året før arrangementet.
7.3.002 Verdenscupen i trial skal være UCIs eksklusive eiendom.
7.3.003 Verdenscupkonkurranser i trial er åpne for alle kvalifiserte ryttere med en UCI-lisens.
7.3.004 En rekke verdenscupkonkurranser i trial skal planlegges hvert kalenderår for å etablere en årlig

samlet rangering av rytterne i en kombinert liste for elite- og juniornivå anerkjent av UCI.
Registrering av ryttere
7.3.005 Ryttere som ønsker og er kvalifisert til å konkurrere i UCI-verdenscupen i trial, kan bare

registrere seg med støtte fra og via sine nasjonale forbund. Alle datoer for påmelding til konkurranser
må følges.
Påmelding av ryttere skal sendes til UCI av rytternes nasjonale forbund via UCIs nettbaserte
registreringssystem (www.uci.ch).
Det nettbaserte registreringssystemet åpner femten dager før en konkurranse, og stenger mandagen
før konkurransen kl. 12.00, sentraleuropeisk tid. En oversikt på disse datoene er publisert på UCIs
nettside.
Sene påmeldinger avvises med mindre de er autorisert av UCI, og mot betaling av en bot på 100 CHF
for den første rytteren. Dersom mer enn én rytter per nasjonalt forbund er involvert, skal det betales en
bot på totalt 200 CHF.
(tekst endret 01.02.12, 1.10.13)
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Klasser
7.3.006 Konkurranseklasser ved en verdenscupkonkurranse i trial skal være som beskrevet i artikkel

7.1.002, hvor en kombinert klasse menn 20 tommer består av elite 20 tommer og junior 20 tommer, en
kombinert klasse menn 26 tommer består av elite 26 tommer og junior 26 tommer i tillegg til en åpen
kvinneklasse.
(tekst endret 01.02.12)
Aldersklasse
7.3.007 Klasser er aldersbetinget i henhold til artikkel 7.1.002.
Konkurranseformat
7.3.008 I kvinneklassen er hver verdenscupkonkurranse en enkeltkonkurranse.

I herreklassen skal hvert verdenscupritt i trial omfatte en kvartfinale, en semifinale, en finale og en
superfinale. Superfinalen skal bare avholdes dersom konkurransen foregår over tre dager.
Kvartfinale

Verdenscupkonkurransen i trial starter med kvartfinaler. Verdenscupens kvartfinale er åpen for alle
ikke-kvalifiserte ryttere. Kvartfinalen skal bestå av to runder med seks seksjoner.
Juryen angir konkurransetiden i henhold til antall påmeldte ryttere.
Min. antall ryttere per klasse: åtte
Semifinale

Minst de første femten rytterne fra kvartfinalen i hver klasse samt de ti høyest rangerte rytterne i UCIrangeringen, blir kvalifisert til semifinalen.
Flere ryttere kan kvalifisere seg hvis antallet direkte kvalifiserte ryttere (fra UCI-rangeringen) er færre
enn ti ryttere.
Semifinalen skal bestå av to runder med seks seksjoner.
Juryen vil angi konkurransetiden.
Finale

De beste åtte rytterne i semifinalene er kvalifisert til å delta i finalen.
Poengene fra semifinalen teller ikke i finalen. Hver finalist starter med null poeng.
Superfinale

De beste fire rytterne i finalen er kvalifisert til å delta i superfinalen.
Poengene fra finalen teller i superfinalen.
Juryen vil angi konkurransetiden.
Starttid i finale uten superfinale

Ryttere starter i en bestemt rekkefølge og i en bestemt seksjonsrekkefølge (seksjon 1 til 6).
Starttid i finale: 1. runde
Rytteren i 8. posisjon (semifinale) starter først
Rytteren i 7. posisjon (semifinale) starter med + 3 min forsinkelse
Rytteren i 6. posisjon (semifinale) starter med + 6 min forsinkelse
Rytteren i 5. posisjon (semifinale) starter med + 9 min forsinkelse
Rytteren i 4. posisjon (semifinale) starter med +12 min forsinkelse
Rytteren i 3. posisjon (semifinale) starter med + 15 min forsinkelse
Rytteren i 2. posisjon (semifinale) starter med + 18 min forsinkelse
Rytteren i 1. posisjon (semifinale) starter med + 21 min forsinkelse
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Tidligste starttid i finale: 2. runde
Rytteren i 8. posisjon (semifinale) starter med + 24 min forsinkelse.
Rytteren i 7. posisjon (semifinale) starter med + 27 min forsinkelse
Rytteren i 6. posisjon (semifinale) starter med + 30 min forsinkelse
Rytteren i 5. posisjon (semifinale) starter med + 33 min forsinkelse
Rytteren i 4. posisjon (semifinale) starter med + 36 min forsinkelse
Rytteren i 3. posisjon (semifinale) starter med + 39 min forsinkelse
Rytteren i 2. posisjon (semifinale) starter med + 42 min forsinkelse
Rytteren i 1. posisjon (semifinale) starter med + 45 min forsinkelse
Hvis noen av rytterne ligger likt, vil poengene fra semifinalen bestemme sluttresultatet.
Starttid i finale med superfinale
Finale
Alle ryttere starter samtidig. Fritt valg av seksjon.
Superfinale
Formatet for super finale er definert i de generelle rittparametrene.
(tekst endret 01.02.11, 01.02.12, 1.10.13)
Antall seksjoner og runder
7.3.009 Antall seksjoner og runder er angitt nedenfor:

Type konkurranse

Antall seksjoner

Antall runder

¼ finale 20’’

6

2

¼ finale 26’’

6

2

Kvinner (Open)

6

3

½ finale 20’’

6

2

½ finale 26’’

6

2

Finale 20’’

6

2

Finale 26’’

6

2

Superfinale 20’’

6

1

Superfinale 26’’

6

1

(tekst endret 01.02.11, 01.02.12)
Anerkjennelse og utmerkelser
7.3.010 Hvert år skal UCI tildele rytteren med førsteplass sammenlagt i hver konkurranseklasse tittelen

"vinner av verdenscupen i UCI-trial".
Denne tittelen skal forbli UCIs eiendom og kan ikke brukes i forbindelse med produktanbefaling eller
for andre kommersielle formål uten UCIs uttrykkelige samtykke på forhånd.
Ved verdenscupfinalen i trial tildeler UCI de tre første plasseringene i hver kategori spesielle
verdenscuptrofeer.
Verdenscuprangering
7.3.011 Verdenscupresultatene utarbeides på grunnlag av poeng vunnet av hver rytter i henhold til

tabellen i artikkel 7.6.006.
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Ryttere med lik poengsum rangeres i henhold til flest antall førsteplasser, andreplasser osv. Det tas
bare i betraktning plasseringer som gir poeng i verdenscupen. Hvis poengsummen fortsatt er lik, er
det poengene som ble tildelt i den siste konkurransen som skal brukes for å skille mellom rytterne.
(artikkel tilføyd 01.02.12)
Ledertrøye
7.3.012 Rytteren som leder verdenscupen sammenlagt, skal bære ledertrøyen i enhver

verdenscupkonkurranse, bortsett fra åpningskonkurransen.
(artikkel tilføyd 01.02.12, 1.10.13)
7.3.013 Utformingen av ledertrøyen bestemmes av UCI og skal være UCIs eksklusive eiendom. Den

kan ikke reproduseres uten tillatelse fra UCI. Den kan ikke endres, med unntak av reklameplass
reservert for brukerens sponsorer.
(artikkel tilføyd 01.02.12)
7.3.014 Reklame på ledertrøyen i verdenscupen er forbeholdt UCI. Rytterne har imidlertid lov til å sette

sine egne reklamelogoer på ledertrøyen i henhold til følgende regler:
• det er kun tillatt med opptil 4 reklamelogoer
• på forsiden av trøyen: på maks. 300 cm2 av overflaten
• på baksiden av trøyen: på maks. 300 cm2 av overflaten
• på skuldrene: en enkelt linje som er maks. 5 cm bred
• på sidene av trøyen: en enkelt linje som er maks. 9 cm bred
Utformingen av trøyen som mottas på premieutdelingen, skal respekteres.
Se brosjyren som finnes tilgjengelig på UCIs hjemmeside for mer informasjon.
(artikkel tilføyd 01.02.12)
Offisiell seremoni
7.3.015 Den offisielle seremonien starter umiddelbart etter hver konkurranse.
Følgende ryttere må være tilstede:
-

De tre beste rytterne i menn elite 20, menn elite 26 og kvinne elite konkurranser;

-

Rytterne som leder sammenlagt i klasse menn elite 20, menn elite 26 og kvinner elite etter
aktuelle konkurranse.

Sykler kan ikke tas med opp på podium, men et område foran podium kan benyttes til å sette sykkelen
til den aktuelle vinner under seremonien.
(artikkel tilføyd 1.10.13)

IV
Kapittel UCIs VERDENSMESTERSKAP I TRIAL FOR UNGDOM
Tildeling av UCIs verdensmesterskap i trial for ungdom
7.4.001 Alle nasjonale forbund kan søke UCI om godkjenning av verdensmesterskap i trial for ungdom.

Arenaen for hvert års ungdomsmesterskap skal fastsettes minst ett år i forkant av den planlagte
datoen av UCIs ledelseskomité, på grunnlag av forretnings-/kvalitetskriterier og anbefalinger fra UCIs
trial-komité.
7.4.002 Stedet for en Challenge-arena skal normalt være innenfor de nasjonale eller territorielle

grensene til det nasjonale forbundet som skal være vertsforbundet for konkurransen .
7.4.003 Verdensmesterskap i trial for ungdom skal være UCIs eksklusive eiendom.
7.4.004 Verdensmesterskap i trial for ungdom er åpent for alle kvalifiserte ryttere med en UCI-lisens.
Registrering av ryttere
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7.4.005 Ryttere som ønsker og er kvalifisert til å konkurrere i UCIs verdensmesterskap i trial for

ungdom, kan bare registrere seg med støtte fra og via sine nasjonale forbund . Alle datoer for
påmelding til konkurranser må følges. Alle konkurransegebyrer må sendes til UCI.
Forhåndsregistrering for UCIs verdensmesterskap i trial er underlagt følgende restriksjoner:
Hvert nasjonale forbund kan registrere opptil 5 ryttere i hver klasse. Vertsforbundet kan registrere et
større antall ryttere, med en maksimumsbegrensning på 6 ryttere i hver klasse.
(tekst endret 01.02.11)
Konkurransetype og -klasser
7.4.006 Når det gjelder UCIs verdensmesterskap i trial for ungdom, er konkurransetypen åpen (fritt valg

av hjulstørrelse fra 18 tommer til 26 tommer) og klassene er Poussin, Benjamin, Minime, Cadet og
Jenter, som beskrevet i artikkel 7.1.002 i gjeldende regelverk.
(tekst endret 01.02.11)
Aldersklasse
7.4.007 Klassene er aldersbetinget som angitt i artikkel 7.1.002 i gjeldende regelverk.
Konkurranseformat
7.4.008 Verdensmesterskap i trial for ungdom skal omfatte en semifinale og en finale.

Hvis klassen har flere enn 16 ryttere, er de beste 12 rytterne fra semifinalen kvalifisert til å delta i
finalen.
Hvis klassen har mellom 11 og 16 ryttere, er de beste 8 rytterne fra semifinalen kvalifisert til å delta i
finalen.
Hvis klassen har færre enn 11 ryttere, arrangeres ikke semifinale.
Antall seksjoner og runder er angitt nedenfor:
(tekst endret 01.02.11, 01.02.12)
7.4.009 Alle nasjonale forbund som registrerer ryttere, må oppnevne en landslagssjef til å representere

interessene til alle sine ryttere ved UCIs verdensmesterskap i trial for ungdom.
Startkontingent for alle kategorier, som betales til UCI, er angitt i UCIs økonomiske retningslinjer.
Nasjonal trøye
7.4.010 Hver rytter som konkurrerer i verdensmesterskapet for ungdom skal kunne bruke nasjonale

trøyer som samsvarer med UCIs regler for nasjonale trøyer, slik det er angitt nedenfor.
Rytterens nasjonale forbund skal imidlertid bestemme om bruk av nasjonale trøyer er obligatorisk eller
ikke.
Anerkjennelse og utmerkelser
7.4.011 UCI skal tildele rytteren med førsteplass i hver konkurranseklasse i UCIs verdensmesterskap i

trial for ungdom, tittelen "vinner av verdensmesterskap i trial for ungdom". Denne tittelen skal forbli
UCIs eiendom og kan ikke brukes i forbindelse med produktanbefaling eller for andre kommersielle
formål uten UCIs uttrykkelige samtykke på forhånd.

V
Kapittel LAGKONKURRANSE
Generelle lagregler
7.5.001 Rangeringen til en nasjons lag skal fastsettes i verdensmesterskapene i trial.
7.5.002 Før den første konkurransen starter, skal hver nasjon melde inn fem ulike ryttere på følgende

måte:
– 1 rytter fra menn elite, 20 tommersklassen
– 1 rytter fra menn junior, 20 tommersklassen
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– 1 rytter fra menn elite, 26 tommersklassen
– 1 rytter fra menn junior, 26 tommersklassen
– 1 rytter fra kvinneklassen.
Resultatene for de fire beste rytterne skal legges til og danne grunnlag for rangeringen av nasjonens
lag. UCI-poengene for hver rytter skal danne grunnlag for rangeringen.

VI
Kapittel UCIs TRIAL-RANGERING
7.6.001 UCI har satt opp UCI-trial-rangeringen og er rangeringens eksklusive eier.

UCI-trial-rangeringen utarbeides i løpet av ett år, i samsvar med vilkårene fastsatt nedenfor, ved å
legge til de oppnådde poengene siden forrige rangering ble utarbeidet, og i henhold til bestemmelsene
i denne regelboken.
7.6.002 Samtidig blir gjenværende poeng som er oppnådd frem til samme dato året før, trukket fra for

hver rytter som deltar i internasjonale trial-konkurranser. Den nye rangeringen trer i kraft samme dag
den publiseres, og den er gjeldende inntil neste rangering blir publisert.
7.6.003 En individuell rangering utarbeides for menn og en for kvinner for hver av følgende typer

konkurranser:
– UCI-trial for menn 26 tommer individuell rangering
– UCI-trial for menn 20 tommer individuell rangering
– UCI-trial for kvinner (åpen) 26 tommer individuell rangering
7.6.004 Plasseringen til ryttere som ligger likt på den individuelle rangeringen, bestemmes ved hjelp av

rangeringen i den siste konkurransen samme sesong, i følgende rekkefølge:
1) verdensmesterskap
2) verdenscup
3) kontinentalt mesterskap
4) nasjonalt mesterskap
5) hors class konkurranser
6) andre internasjonale konkurranser
(tekst endret 1.10.13)
7.6.005 UCIs trial-rangering vil bli oppdatert etter et verdensmesterskap eller en verdenscup samt den

31. desember. Datoene for oppdateringer på rangeringen publiseres på UCIs nettside.
(tekst endret 1.10.13)
7.6.005 bis Som skrevet i artikkel 1.2.029, skal nasjonale mesterskap arrangeres siste helg i juni. Det
er også mulig å kjøre mesterskapet sammen med det nasjonale terrengmesterskapet, helgen i uke 29.
UCI kan gi dispensasjoner for arrangører på den sørlige halvkule, og for hendelser man ikke er herre
over (force majeure).
I forhold til beregningene for UCI rangeringen, skal nasjonale mesterskap som kjøres før eller etter
den fastsatte dato, bli beregnet som om mesterskapet gikk på den fastsatte dato.
(artikkel tilføyd 1.10.13)
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7.6.006 Poengskala
Trial VM (CM)

Trial
WC
(CDM)

Trial kontinentale
mesterskap

Nasjonale
mesterskap (CN)

Internasjonale konkurranser
Hors Class
(HC

Class 1 (C1)

Rank

Elite
menn

Elite
kvinner

Junior
menn

Alle
klasser

Elite
menn

Elte
kvinner

Junior
men

Elite
men

Elite
kvinner

Junior
men

Elite
menn

Elite
kvinner

Elite
menn

Elite
kvinner

1

300

300

125

200

100

100

70

50

50

25

40

40

30

30

2

250

250

110

160

90

90

60

40

40

20

30

30

20

20

3

200

200

105

140

80

80

50

35

35

18

25

25

15

15

4

180

180

100

125

70

70

45

30

30

16

20

20

12

12

5

160

160

95

110

65

65

40

28

28

14

19

19

10

10

6

140

140

90

100

60

60

38

26

26

12

18

18

9

9

7

10

130

85

95

58

58

36

24

24

10

17

17

8

8

8

120

120

80

90

56

56

34

22

22

9

16

16

7

7

9

110

110

75

85

54

54

32

20

20

8

15

15

6

6

10

100

100

70

80

52

52

30

19

19

6

14

14

5

5

11

98

98

65

75

50

50

29

18

18

5

13

13

4

4

12

96

96

64

70

49

49

28

17

17

4

12

12

3

3

13

94

94

63

65

48

48

27

16

16

3

11

11

2

2

14

92

92

62

64

47

47

26

15

15

2

10

10

1

1

15

90

90

61

63

46

46

25

14

14

1

9

9

16

88

88

60

62

45

45

13

13

8

8

17

86

86

59

61

44

44

12

12

7

7

18

84

84

58

60

43

43

11

11

6

6

19

83

83

57

59

42

42

10

10

5

5

20

82

82

56

58

41

41

9

9

4

4

21

81

81

55

57

40

40

22

80

80

54

56

23

79

79

53

55

24

78

78

52

54

25

77

77

51

53

26

76

76

50

52

27

75

75

49

51

28

74

74

48

50

29

73

73

47

49

30

72

72

46

48

31

71

71

45

47

32

70

70

44

46

33

69

69

43

45

34

68

68

42

44

35

67

66

41

43

20

36

66

65

40

42

37

65

64

39

41

38

64

63

38

40

39

63

62

37

39

40

62

61

36

38

41

61

60

35

37

42

60

59

34

36

43

59

58

32

35

44

58

57

31

34

45

57

56

30

33

46

56

55

29

32

47

55

54

28

30

48

54

53

27

29

49

53

52

26

28

50

52

51

25

26

(tekst endret 01.02.12, 1.10.13)

21

