REGLEMENT FOR NORSKE REKORDER (RR)

V-27.04.22

§1
Norgesrekorder på landevei kan settes på følgende tempodistanser:
• Menn Senior:
10, 20, 30 og 50 km.
• Menn Junior:
10, 20, 30 og 50 km.
• Kvinner Senior:
10, 20 og 30 km.
• Kvinner Junior:
10, 20 og 30 km.
Tiden noteres med 1/10 sekunds nøyaktighet:
Norgesrekorder på bane kan settes på følgende distanser:
• Menn Senior:
1000 m fast start, individuelt.
4000 m forfølgelsesritt, individuelt.
200 m Flying start, individuelt
Team sprint
Timesrekord
• Menn Junior:
1000 m fast start, individuelt.
3000 m forfølgelsesritt, individuelt.
200 m Flying start,individuelt
Team sprint
• Kvinner Senior:
500 m fast start, individuelt.
3000 m forfølgelsesritt, individuelt.
200 m flying start
Team sprint
Timesrekord
• Kvinner Junior:
500 m fast start, individuelt.
2000 m forfølgelsesritt, individuelt.
200 m flying start
Team sprint
Tidene skal registreres noteres med 1/100 sekunds nøyaktighet.
Forsøk på timesrekord skal gjennomføres iht. UCI Part III, Kap 5
Det må kjøres full distanse for å få godkjent rekord. Kfr. UCI Part III, 3.2.074-3.2.075
§2
Rekorder på landevei kan settes i Norgesmesterskap og i alle godkjente aktive ritt med
vendemål. Spesielle kriterier fastsettes av Forbundsstyret. Rekordforsøk skal kjøres med
vendemål ved halvkjørt distanse.
I rekordforsøk på 50 km, kan det også kjøres med to eller flere vendemål. Start og innkomst
skal alltid være på samme sted.
Under norgesrekordforsøk er fri service tillatt, og følgekommissæren kan tillate langing fra bil
hvis dette er forsvarlig utfra de rådende forhold.
Rekorder på bane kan settes i Norgesmesterskap og i alle godkjente aktive ritt i Norge og i
utlandet. Norgesrekorder må attesteres av sjefskommissær eller den han/hun bemyndiger i
det aktuelle baneritt.

Norges Cykleforbund - Lov og Regelverkshefte
Reglement for Norske Rekorder (RR)

1

REGLEMENT FOR NORSKE REKORDER (RR)

V-27.04.22

§3
Distanserekorder for menn og kvinner kan settes på følgende distanser:
a.
Bergen - Oslo.
b.
Lærdalsøra - Oslo.
c.
Trondheim - Oslo.
d.
100, 200 og 280 km.
Under distanserekordforsøk er fri service tillatt, og følgekommissæren kan tillate langing fra
bil hvis dette er forsvarlig utfra de rådende forhold. I situasjoner som medfører påbud om
full stopp for rytteren, f.eks. rødt lys, eller på fergestrekning, gis tidsfratrekk for oppholdet.
Følgekommissæren skal føre logg over slike hendelsesforløp.
NCF fastsetter retningslinjer for øvrig for hvordan distanserekordforsøkene skal
gjennomføres, bl.a. med hensyn til hvilke løypetraseer som skal benyttes.
§4
Regioner eller lag kan stå som arrangør og innbyder til alle rekordforsøk.
Ved norgesrekordforsøk på landevei, skal arrangøren sørge for at distansen som skal kjøres
er behørig oppmålt. Dette skal kontrolleres av rittets kommissær.
§5
Alle rekordforsøk på landevei skal av arrangøren være anmeldt til og approbert av NCF før
de skal avholdes. (Se § 2 i RR) Rekordforsøket skal kjøres til det i søknaden opplyste
tidspunkt. Det er ikke anledning til samtidig å søke om flere forskjellige tidspunkter for ett og
samme rekordforsøk for å gardere seg mot dårlige værforhold e.l.
Rekordforsøk skal bare kjøres med én rytter/ett lag.
Ved rekordforsøk skal kommissæren som skal følge forsøket fra start til mål, godkjennes og
utpekes av NCF. Kommissæren skal være fra en annen klubb enn rytteren, og eventuelle
andre habilitetsspørsmål kan gjøres gjeldende, jfr. NIF § 2-7.
Kommissærer for øvrig skal nyttes i den utstrekning det er nødvendig, dog skal det være
minst 2 autoriserte kommissærer ved norgesrekordforsøk.
§6
Ved rekordtangering blir vedkommende rytter ikke å betrakte som rekordinnehaver. Blir en
rekord slått samme dag av flere ryttere eller lag, blir bare den beste tid å godkjenne som
rekord.
Hvis en junior slår en seniorrekord, blir juniorrekorden å anse også som seniorrekord.
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§7
Norges- og distanserekorder skal godkjennes og noteres av NCF.
For at en norgesrekord skal bli godkjent, må det innsendes bevitnelse fra urmaker om de
benyttede klokkers riktighet. Likeledes målebrev eller erklæring om at løypen er behørig
oppmålt med godkjent utstyr. For rekorder på bane, satt i Norge, skal kommissæren foreta
kontrollmåling av banen. De innsendte dokumenter skal være undertegnet av den av NCF
godkjente eller oppnevnte kommissær.
§8
For godkjente norges- og distanserekorder NCFs utdeles NCFs diplom. Eventuell øvrig
premiering for rekordforsøk, bestemmes og bekostes av arrangøren.
§9
Ved ethvert rekordforsøk gjelder bestemmelsene i NCFs konkurransereglement, med
unntak av de regler som spesielt er gitt i dette reglement.
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