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TÄVLINGSREGLER
Skol-SM Maskinförare 2017
Teoriprovet
Tävlanden skall identifiera sig med ID06. Tävlingen startar i och med teoriprovet och genomförs
dagen innan det praktiska provet. Vilket maskinslag den tävlande ska köra lottas av
tävlingsledningen. Tävlande med särskilda behov såsom exempelvis dyslexi har rätt att få provet
uppläst för sig.
För varje fel på teoriprovet sker ett tidstillägg med 20 sekunder. Tidstillägg för teoriprov räknas
samman med det praktiska provets körtid och ev. tidstillägg för exempelvis vårdslöshet.
Utandningsprov skall göras före körning.
Praktiska provet
1. Deltagarna får tävlingsregler och startnummer i samband med teoriprovet. Arrangören
förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, deltagarna skall därför i god tid infinna sig
vid startplatsen.
2. Deltagarna, lagledare/lärare eller supporters/publik har inte rätt till att uppehålla sig inom de
avspärrade tävlingsbanorna efter det att tävlingen har startat.
3. Tävlande skall bära varselkläder och skyddskor samt ID06. Det är tillåtet att ta av sig jacka inne i
maskinen.
4. Maskinernas vindrutor och dörrar skall vara stängda under genomförandet.
5. Deltagarna i grundomgången skall genomföra samtliga moment inom den fastställda maxtiden i
körinstruktionerna. Körinstruktioner, som delas ut till respektive förare i samband med tävlingen,
specificerar vilka tidstillägg som kan utdömas i körprovets olika moment. Tävlingens praktiska
del innehåller Tävlande som inte genomför alla moment inom angiven tid får ett tidstillägg på 10
min samt ett tillägg på 5min för varje moment de inte genomfört efter maxtiden.
Domarna kommer att höja en röd flagga klart och tydligt för att göra förare och alla andra
uppmärksamma på att maxtid uppnåtts eller om körningen är så vårdslös att de anser att
de måste bryta den tävlande.
6. Tävlande som utför de praktiska tävlingsmomenten vårdslöst kommer att påföras tidstillägg.
Varje utdömd ”vårdslöshet” genererar tidstillägg om 5 minuter. Utdömande av vårdslöshet
beslutas av respektive ansvarig bandomare.
7. I den praktiska delen av tävlingarna är det domarna på respektive bana som gör bedömningarna
och detta ska respekteras.
Övrigt
Överträdelse mot ovanstående regler kan leda till diskvalificering från tävlingen. Tävlingsledningen
kan, om det visar sig nödvändigt och efter utvärdering, fastställa ytterligare regler. Eventuella
protester skall inlämnas skriftligt till sekretariatet senast 15 minuter efter det att den tävlande har
genomfört körmomentet. Fusk i vilken form den än uppträder innebär diskvalificering av hela laget.
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TÄVLINGSREGLER
SM unga maskinförare 2017
Individuella finalen
De tre bästa i varje maskinklass går vidare till en finalomgång. Om två eller flera tävlande har
samma totaltid i huvudomgången är det den med den bästa körtiden som går vidare till
finalomgången.
Startordningen i finalen kommer att avgöras genom att föraren med bästa resultatet väljer
startordning först och därefter väljer förarna i fallande ordning.
Alla i finalen startar från noll och det är bara körtid och eventuella tidstillägg som utgör
finalresultat.
Deltagarna i finalkörningen skall genomföra samtliga moment inom stipulerad tid 10 min. Tävlande
i finalen som inte genomför alla moment inom angiven tid får ett tidstillägg på 5 min.
Finalkörningen kommer att utföras parallellt med bandgrävare, hjulgrävare och lastmaskin.

