Dispensasjonsrutiner - NCF
Ryttere skal ha like forhold i sykkelritt. Når det gis dispensasjon kan dette endre på forhold
andre ryttere har tilpasset seg. For å sikre like forhold for ryttere og at alle involverte parter
har nødvendig informasjon når det er gitt en dispensasjon, skal følgende rutine følges:

Dispensasjoner i forbindelse med enkeltritt:
Dispensasjon må forankres i korrekt regelverk.
Uavhengig av hvem som saksbehandler dispensasjonen skal følgende involveres i
prosessen:
● Sjefskommissær
I tillegg kan følgende være nyttige å involvere:
● Rittleder for arrangementet
● En representant for NCFs administrasjon
● Representanter for grenutvalg eller spesialutvalg
Tidsfrist:
Dispensasjonen må i utgangspunktet være tilgjengelig for alle ryttere 4 dager før rittet, må
publiseres på rittets hjemmeside og informeres om på lagledermøtet i de ritt der dette
avholdes. Se forøvrig tabell nederst i dokumentet.
Saksbehandling:
● En dispensasjon må alltid gis skriftlig.
● Uavhengig av saksbehandler, unntatt når klubb er saksbehandler, skal alle
dispensasjoner gitt før 4 dager før rittet sendes via NCFs administrasjon i form av en
PDF, skrevet på NCFs offisielle mal.
● Saksbehandler fremkommer av tabell i slutten av dokumentet.
● Dispensasjoner etter 4-dagersfristen kan kun gis unntaksvis, og da av juryen for det
aktuelle rittet.
● Dispensasjoner gitt av jury for ritt skal publiseres i form av et kommunike og følge
rittrapport.
Innhold i dispensasjonen:
Dispensasjon må avgrenses og må minimum inneholde:
● Tidsramme avviket gjelder for
● Event navn på rittet det gjelder for
● Gren
● Aldersgruppe/Klasse
● Hvilket regelverk det gis dispensasjon for
Individuelle dispensasjoner må i tillegg inneholde:
● Navn, klubb og fødselsdato for rytter
Dispensasjoner må ikke gis individuelt dersom dette påvirker den sportslige
gjennomføringen.
Eksempler på situasjoner som påvirker det sportslige:

●
●
●
●

Bruk av nøytral tempodrakt der klubben ikke har tempodrakt med klubbtøy
Avvik fra reglementet om målepunkt på temposykler
Avvik for hjul i ungdomsklassene
Annet avvik fra utstyrsreglementet

Eksempel på situasjoner som kan gis individuelt, og ikke påvirker den sportslige
gjennomføringen:
● Avvik for oppklassing for 16- og 18-åringer på slutten av sesongen (søkes sportslig
avdeling)
● Dispensasjon til eldre Masters for elite

Generelle dispensasjoner for en sesong:
Generelle dispensasjoner for gjenstående del av sesongen følger ovenstående rutine med
følgende avvik:
Generelle dispensasjoner skal offentliggjøres med minst 7 dagers frist før neste ritt det
påvirker for å kunne regnes som generell.
I tilfeller med kortere frist skal dispensasjonen gis som dispensasjon for enkeltstående ritt,
og behandles etter rutine for enkeltstående ritt, for deretter å behandles på nytt for resten av
sesongen.
For generelle dispensasjoner kreves det forankring i aktuelt grenutvalg, samt avsjekk med
lovutvalget/ansvarlige for regelverk. Ingen jury kan alene gi dispensasjon utover eget ritt.
Dispensasjoner utover en sesong skal ikke gis. For individuelle dispensasjoner skal
disse behandles pr sesong, gjentagende generelle dispensasjoner skal vurderes i
hvert enkelt GU for evnt endring i regelverk.
Saksbehandler har godkjennelsesmyndighet.
Saksbehandler må ikke nødvendigvis lytte til anbefalt kilde til Innspill, men det kan være
nyttige kilder å konferere.
Unntak: Ved dispensasjonssøknader for enkeltritt etter at SK er oppnevnt skal alltid SK
involveres.
Teknisk utvalg er ikke selvstendig saksbehandler for dispensasjoner, men er å anse som en
nyttig rådgiver.

Saksbehandler

Sak

Tidsfrist

Innspill

Juryen for rittet

Alt som omhandler enkeltritt.

Frem til
rittstart

Rittleder, NCFs
administrasjon, GU,
TU v/fagansvarlig

Administrasjonen

Alt som omhandler enkeltritt.

Frem til 4
dager før
rittet.

Jury for rittet, GU,
TU v/ fagansvarlig.

Sportslig avdeling

For sesong eller deler av
sesong: avvik pga
medisinske vilkår.

Frem til 7
dager før
rittet.

GU, TU v/
fagansvarlig,
medisinsk
personell.

Sportslig avdeling

Lisensavvik pga alder i tråd
med “retningslinjer for
dispensasjon fra
klassebestemmelser”.

Frem til
påmeldingsfrist for rittet

Dispensasjon for
klassebestemmelse
r

Klubb

Drakter, reklame og UCI-lag.

Frem til
dagen før
rittet.

Rytter, evnt
rytterens UCI-lag

Kan ikke gi disp for nøytral
drakt.
GU for aktuell gren

Sportslige dispensasjoner
som kan føre til endringer i
vilkår og utvikling av grenen.
Avvik fra norm.

Frem til 4
dager før
rittet.

Sportslig avdeling,
TU v/ fagansvarlig,
administrasjonen,
styret, andre GU.

Styret

Alt vedr NCFs drift og ritt
som ikke er tingbestemt.

Frem til 4
dager før
rittet.

Sportslig avdeling,
TU v/ fagansvarlig,
administrasjonen,
lovutvalget, GU.

Ekstraordinært ting

Alt tingbestemt hvor
myndighet ikke er delegert
fra tinget (loven, ØPM, GU
osv)

Se NCFs lov

Lovutvalget, se
forøvrig NCFs lov.

