Regeländringar NT 2019

2018-11-16

2.2.9

Faktafunktionär
En av arrangören utsedd funktionär i vars uppgift ingår att övervaka olika
ett specifikt 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. En person kan endast utses till ett (1) faktafunktionärsuppdrag
per tävling.

4.3.1

Startnummer
Förare som innehaft startnummer i någon av startnummerklasserna, men ej tagit ut
licens de senaste 2 kalenderåren, kan missta sin rätt till sitt/sina bokade startnummer.

6.

FÖRARE, PASSAGERARE OCH ANMÄLARE
6.1
6.1.1
6.1.1.1

Ålder
Förutom för de slag av tävlingar för vilka SR stipulerar särskilda åldersgränser gäller:
Förare
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 60 år
- Högsta ålder, övriga tävlingsarter,
67 år (om inte annat anges i SR)
samt Minimoto
- Högsta ålder, Classic (roadracing, motocross,
dragracing)
59 år 60 år (upp till 65 år
vartannat år läkarintyg,Från 66 år läkarintyg varje 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.

6.1.2
6.1.2.1

Passagerare
Passagerarlicens för tävlingsdeltagande utfärdas fr.o.m. 1 januari det år passageraren
uppnår lägsta åldersgräns t.o.m. 31 december det år passageraren uppnår högsta
åldersgräns enligt nedan:
- Roadracing och Speedway
- Övriga tävlingar
- Högsta ålder, för hastighetstävlingar
- Högsta ålder, övriga tävlingsarter

16 år
15 år
57 år
60 år
67 år (om inte annat anges i SR)
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Förare över 57 60/67 år kan efter särskild ansökan och med av Svemo framtagen
blankett för läkarintyg erhålla licens.
7.1.1.5

Release
För att ta ut förarlicens i annan FIM ansluten Federation krävs release utfärdad av
Svemo licensavdelning och undertecknad av Generalsekreteraren. Release kan
tidigast utfärdas det kalenderår föraren fyller 12 år.

15.1.1.4 Protest kan inte lämnas mot ett beslut som grundas på bedömning av en
faktafunktionär. Detta gäller endast beslut som ingår i faktafunktionärens
funktion definierad i SR.

