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1. Doelstelling is de trial wedstrijdsport te promoten en de band tussen de zuidelijke
trialclubs vergroten. Zie het ook als een opstap naar deelname aan het ONK, of voor
rijders die niet het hele ONK willen/kunnen rijden toch een wedstrijdsetting aan te
bieden op verschillende trialterreinen.
2. Deelnemers dienen in bezit te zijn van geldige basis trialsport licentie of startbewijs
trial en dit te overleggen bij aanmelding voor de regio zuid trial wedstrijden bij
betreffende organiserende clubs.
3. Verkorte non stop official trialreglement KNMV voor wat betreft strafpunten en
puntentelling van toepassing, er is geen tijdslimiet per nonstop.
4. Bij gelijk eindigen in punten geeft het resultaat van de laatste wedstrijd de doorslag in
de einduitslag.
5. Inschrijfgeld voor de 4 wedstrijden wordt in onderling overleg tussen de clubs
vastgesteld, vooralsnog is de eerste deelname aan de cyclus van 4 wedstrijden voor
leden van de betrokken trialclubs gratis. Gastrijders van andere clubs mogen
deelnemen na betaling van 10 euro aan betreffende club die de regio zuid wedstrijd
organiseert.
6. Door combinatie van club en regiowedstrijden kan een rijder van de deelnemende
zuidelijke trialclubs dus zowel voor het regio- als clubkampioenschap punten
behalen(gastrijders alleen in het klassement regio zuid trialkampioenschap).
7. Het aantal te rijden nonstops bedraagt tussen de 27 en 35, details dzv uitvoerende
clubs.
8. De prijsuitreiking van de einduitslag vindt plaats aansluitend aan de laatste regio zuid
wedstrijd. Dit regelt de dan organiserende trialclub. Bij behoefte met steun van de
andere deelnemende trialclubs. Dit zal per toerbeurt bij een trial club belegd worden.
Na afloop van elke regio zuid trial is er zsm een bekendmaking van de dag-uitslag met
podiumceremonie en medailles voor de 1e,2e en 3e plaats van alle deelnemende
klassen. Voor alle deelnemende jeugdrijders onder de 18 is er een herinnering. Voor
de podiumplaatsen een medaille in goud- zilver- of bronskleur.
9. De KNMV stelt een aantal startlicenties naar keuze (voor het nieuwe seizoen) als prijs
ter beschikking ter promotie van trial wedstrijdsport en ONK deelname voor best
geklasseerde niet startbewijshouders (3jaar geen startbewijs of langer). Dit gaat in
overleg met de betrokken rijders die hiervoor in aanmerking komen op basis van de
einduitslag.
10. Er is geen aparte jeugdklasse, voor alle jeugdigen onder 18 is er op de prijsuitreiking
een herinnering, overige klassen 3 bekers per klasse.
11. Alle deelnemende trial clubs organiseren geen andere activiteiten in het weekend van
een regio zuid wedstrijd. Teven staan alle regiowedstrijden, uitslagen en standen van
de regio zuid trial op de website en kalender van alle deelnemende trial clubs.

12. Er is 1 schrapresultaat in de eindstand.
13. Bij afgelasting van een regiowedstrijd wordt deze ingehaald. Bij overmacht beslissen
de deelnemende trialclubs of er een eindstand op 3 wedstrijden gebaseerd komt.
14. Deelnemende trialclubs publiceren de dag uitslag en regio kampioenschap tussenstand
op hun clubsite binnen een week na de gereden wedstrijd.
15. Niet in orde hebben van uitrusting en motor en misdragingen kan tot uitsluiting van
de wedstrijd leiden, denk hierbij aan noodstopkoord enz.
16. Het startjaar is nog zonder bodyprotector verplichting voor de rijder vanaf 18 jaar,
jeugdleden(jonger dan 18) zijn wel verplicht om met gecertificeerde bodyprotector te
rijden.
17. Deelnemende trialclubs zijn verplicht de regiowedstrijd en ongevallen aan te melden
bij de KNMV.
18. Kosten en baten( bekers en herinnering attributen) worden gedragen door de alle
deelnemende trialclubs met een gelijk deel. De kosten en baten zijn voor alle
deelnemende clubs(penningmeesters) inzichtelijk.
19. Sponsoring van de regio Zuid trial is wenselijk om de trialsport een boost te geven en
talenten te ondersteunen in hun ontwikkeling in brede zin.
20. Er wordt een pupillenspoor (groen) en vrij spoor toegevoegd waarop de allerkleinste
met kleine wielen rond kunnen komen (geen steile opritten, los zand en obstakels enz).
Indien praktisch wenselijk kunnen het groene en vrije spoor een aparte uitgang in de
nonstop hebben zodat de kleinste rond kunnen komen.
21. Bij oneens zijn met beslissingen van controleurs en of vragen over nonstops neem
contact op met de wedstrijdleider van betrokken club. Blijf te allen tijde respectvol
naar de controleur en knippers, dit zijn vrijwilligers die onze sport ondersteunen.
22. Bij te weinig controleurs of andere uitdagingen steunen de zuidelijke trialclubs elkaar
om tot een werkbare situatie te komen.
23. Deelnemende zuidelijke trialclubs plaatsen het reglement van het regio zuid
trialkampioenschap op hun clubsite.
24. Waarin dit reglement niet voorziet beslist het regio zuid trial project team in onderling
overleg op basis van meerderheid van stemmen. De stem van de organiserende club
telt bij gelijkheid van stemmen als doorslaggevend bij een beslissing.

