Kjøreregler for kommissærer i NCF

1.

Innledning
Internasjonalt har sykling som sport gjennomgått en betydelig utvikling. Interessen for
konkurransene er stigende, også her i landet. TV-dekning av større arrangement blitt
vanlig, og dagens kommissærer må ofte ta avgjørelser direkte mot TV-kamera. Derfor er
det blitt viktigere enn noensinne å benytte reglementet ensartet og på riktig måte.
Kommissæren har en nødvendig rolle under forberedelser og avviklingen av
konkurranser. . En kommissær må opptre korrekt og derfor er det viktig å følge enkelte
kjøreregler slik at han inngir tillit og respekt, både hos arrangør, utøvere og ledere.
Husk at som kommissær representerer du NCF og er satt til å ivareta forbundets
interesser.
Som kommissær skal du ikke nyte eller være påvirket av rusmidler, mens du
utfører dine kommissæroppgaver.

2.

Kjøreregler
Generelt
Som kommissær bør du ankomme uten privat følge. Dersom du ønsker å ha med
familie eller venner, må ikke dette påvirke den oppgaven du er satt til å utføre, og det
må ikke i noe tilfelle føre til økonomisk eller administrativ belastning, så som transport,
overnatting og måltider, for arrangøren.
Husk, det er ikke alltid like lett for en arrangør å be om fordeling av utgifter.
Dette kan sette deg i en svakere posisjon og påvirke din objektivitet.
Ikke be om, eller aksepter gaver eller tjenester som kan svekke din nøytralitet og
uavhengighet. Aksepter symbolske gaver som ikke medfører forpliktelser.
Ved forfall meld fra snarest mulig til det organisasjonsleddet som oppnevnte
deg, og til arrangør.
Før rittet
Når du har fått beskjed om din oppnevnelse, ta kontakt med arrangøren, enten skriftlig
eller pr. telefon, og introduser deg selv. Gi opplysninger om hvor du kan treffes.
Når du mottar rittinnbydelsen, studer den grundig. Kontroller at den er i henhold til
reglementet, hvis noe er feil, ta kontakt med arrangøren umiddelbart, slik at dette kan
løses før rittet. Dette er ekstra viktig dersom arrangøren har eget rittreglement.

Rittreglementer skal være godkjent av NCF.

Ved NM og NC skal sjefskommissær ta kontakt med arrangør senest 3
måneder før første rittdag.
Ved norske UCI-ritt skal den ansvarlige norske kommissær ta kontakt med
arrangør senest 3 måneder før første rittdag.
Rittdagen
Ta kontakt og presenter deg for arrangøren.
Avhold møter med rittleder, jury og lagledere. Husk tidsfrist på lagledermøtet.
Vær punktlig til alle fastlagte møter.
Gi inntrykk av at du ønsker samarbeid, presiser at rittet skal gjennomføres innenfor
reglementet.
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Etter rittet
Du må ikke forlate rittet før du har forsikret deg om at resultatliste og kommunikeer
er korrekte.
Ta en gjennomgang av rittet med arrangør, takk for et godt (?) gjennomført
arrangement, påpek hva som kan gjøres bedre, gi forslag til forbedringer, fremhev
positive ting.
Ritt utenfor Norge
I henhold til UCIs reglement, kan en UCI Internasjonal kommissær ikke praktisere som
kommissær i utlandet uten tillatelse fra sitt forbund, bortsett fra når kommissæren er
oppnevnt av UCI.

3.

Menneskelige egenskaper.
Som kommissær i større ritt, må du ofte forholde deg til mange forskjellige personer og
situasjoner.
Husk at du skal være nøytral og rettferdig. Da oppnår du respekt.
Du skal alltid være korrekt antrukket i reglementert uniform.
Sørg for at pressen får informasjon, gi gjerne intervjuer, men vær nøye på hvilke
informasjoner du gir. Husk at du representerer NCF under intervjuet.
Viktige egenskaper for en kommissær er:
Å kunne vise autoritet uten å være autoritær.
Ikke være arrogant.
Påta seg ansvar.
Være lojal mot de avgjørelsene som blir tatt av jurypanelet.
Være høflig og beholde roen, selv i stressede situasjoner.
Ikke avvise spørsmål.
Å kunne hindre konflikter.
Den aller viktigste egenskapen er sunt folkevett.
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