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KONKURRANSEREGLEMENT FOR LANDEVEI (KL) 
KAPITTEL XII – STRAFFER OG BØTER (LSB) 

 
 

INNHOLD  Emne Side 

Kapittel XII  Straffer og bøter  

 1. Prosedyrer ved start, mål og offisielle seremonier 2 

 2. Utstyr og innovasjon 2 

 3. Rytteres bekledning og identifikasjon 2 

 3.5. Rytternes identifikasjon 2 

 4. Ureglementert assistanse, reparasjoner langing osv 3 

 5. Innlagte spurter, målgang (målspurt) 4 

 6. Sirkulasjon av kjøretøy og ryttere i ritt 5 

 7. Ureglementert oppførsel  6 

 8. Ikke følge instruksjoner, farlig oppførsel, skade på miljø og  
sykkelsportens omdømme 

8 

 9. Individuell tempo og lagtempo – spesielle sanksjoner 8 

 
Bøter gjelder kun for klasser M/K-junior og eldre.  

 

Andre straffereaksjoner gjelder for alle klasser. 
 

 
§ 1  Landeveisritt - hendelser i rittet 

 
2.12.001 Generelle bestemmelser 

Straffer og bøter for overtredelser knyttet til hendelser i rittet, utført av ryttere, lag/teams og 

andre lisensholdere skal håndteres iht. straffelisten som er oppført i artikkel 2.12.007, i 
samsvar med artikkel 2.4.001 

 
Sanksjoner gitt av kommissærene skal informeres om et juryens kommuniké og vil ble sendt 

til UCI eller NCF. 

 
2.12.002 Bestemmelsene i Kapittel 12 gjelder regelbrudd kun i landeveisritt. 

 
2.12.003 Advarsler 

Alle kommissærer kan gi en advarsel når de ser en forseelse. Lisensholderen skal straks 
informeres om advarselen; muntlig, ved gester/armbevegelser eller via Radio-Tour. Juryen 

skal bestemme iverksette en straff for uregelmessigheten når det tidligere er gitt advarsel for 

tilsvarende uregelmessighet. 
 

2.12.004 Straffer og sanksjoner 
En kommissær kan umiddelbart diskvalifisere en lisensholder som er involvert i en alvorlig 

ritthendelse, uten å ta hensyn til de sanksjoner som er skrevet i nedenstående tabell. 

 
Dersom en oppførsel som anses være en overtredelse som kan henvises til Disiplinærutvalget 

iht. artikkel 12.4.002 mv., kan lisensholderen bli innkalt til Disiplinærutvalget 
 

2.12.005 Uten å ta hensyn til kompetansen til Disiplinærutvalget til å bestemme sanksjoner for 

tilsvarende overtredelser, ref. artikkel 12.4.002 mv., skal kommissærene innføre sanksjoner 
slik det er beskrevet i nedenstående tabell. 

 
2.12.006 Nedenstående tabell gjelder for alle landeveisritt. Nasjonale forbund kan sette egen lavere 

satser. 
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HENDELSER I LØPET: STRAFFEREAKSJON: 

1. PROSEDYRER VED START, MÅL OG OFFISIELLE SEREMONIER 

1.1 Start uten å ha signert startprotokoll, ikke 

respektere rekkefølgen for innskriving eller 

delta i lagpresentasjonen 

Rytter: Bot kr. 150,-  

Lagleder: Bot kr. 150,- (uavhengig av antall 
ryttere involvert) 

 I tillegg til ovenstående, i alvorlige tilfeller eller gjentatte overtredelser, skjerpende faktorer eller 

overtredelsene medfører en fordel, kan juryen utelukke eller diskvalifisere en rytter. 

1.2 Utgått 01.07.2019  

1.3 Ikke delta på offisielle seremonier (inkl. 

pressekonferanser mm.), ikke overholde 
fristen på 10 min. etter rytterens egen 

målgang 

Rytter: Bot kr. 500,- og tap av premiepenger og 

poeng oppnådd i rittet eller etappen.  
Lagleder: Bot kr. 500,- (uavhengig av antall 

ryttere involvert)  

1.4 Bruk av ureglementert bekledning ved 
podium presentasjoner 

Rytter: Bot kr. 300,- pr. rytter 
Lagleder: Bot kr. 300,- (uavhengig av antall 

ryttere involvert) 

1.5 Rytter som har brutt eller blitt tatt ut av 
rittet; viser rygg- eller rammenummer når 

han passerer mål  

Rytter: Bot kr. 500,- 

1.6 Gjentatt passering av målstreken og viser 

rygg- og rammenummer 

Rytter: Bot kr. 150,- 

2. UTSTYR OG INNOVASJONER  

2.1 Stille forsøker til start med sykkel som ikke 
er i henhold til reglementet 

Rytter: Start nektes 

2.2 Under løpet å ha brukt en sykkel som ikke er 
i henhold til reglementet 

Rytter: Tas ut eller diskvalifikasjon 
Lag: Bot kr. 500,- 

2.3 Bruk eller forsøk på bruk av sykkel som ikke 

er iht. artikkel 1.3.010 (ref. art. 12.4.003) 

Rytter: Tas ut eller diskvalifikasjon 

Lag: Tas ut eller diskvalifiseres 

2.4 Rytter som bruker forbudt eksternt 
kommunikasjonssystem 

Rytter: Start nektes, tas ut eller diskvalifikasjon 
Lagleder: utestengelse 

Lagbiler: utestengelse 

2.5 I ritt bruke tekniske nyvinninger, 

nyskapende utstyr og klær som ikke er 

godkjent av UCI.  

Rytter: Start nektes, tas ut eller diskvalifikasjon 

 

2.6 Rytter som unnviker, nekter eller hindrer 

utstyrskontroll 

Rytter: Tas ut eller diskvalifiseres 

Andre lagmedlemmer: Utestenging 

3. RYTTERES BEKLEDNING OG IDENTIFIKASJON 

3.1 Rytter som ikke kjører med ledertrøye, eller 
tilsvarende tempodrakt eller annen markering  

Rytter: Bot kr 150,- og start nektes, tas ut eller 
diskvalifikasjon 

3.2 Rytter bruker ureglementert bekledning  Rytter: Start nektes, tas ut eller diskvalifikasjon 

3.3 Rytter til start uten obligatorisk hjelm Rytter: Start nektes 

3.4 Rytter fjerner hjelmen i løpet Rytter: Bot kr 200,- tas ut eller diskvalifikasjon 

3.5 Rytteres identifikasjon  

3.5.1 Startnumre kopiert over på at annet 
materiale enn det som er utlevert fra 

arrangøren 

Rytter: Start nektes 

3.5.2 Ryggnummer, skuldernummer, 
rammenummer forandret, brettet, feil 

plassert, ikke synlig 

Rytter:  
1.gang: Bot kr. 150,- 

2.gang: Bot kr. 300,- 

3.gang: Bot kr. 500,- 
Lagleder: Bot kr. 150,- pr. rytter involvert 
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3.5.3 Unndra, nekte eller motarbeide montering av 

tidtakerbrikke eller sporingsenhet, eller kaste 

disse 

Rytter: Start nektes, tas ut eller diskvalifikasjon 

Andre lagmedlemmer: Utestenging 

3.6 Ikke levere inn/ta av startnummer etter å ha 

brutt løpet 

Rytter: Bot kr. 150,- 

Lagleder: Bot kr. 150,- pr. rytter involvert 

3.7 Ta av eller på et ureglementert klesplagg  Rytter: Bot kr. 150,-   
Lagleder: Bot kr. 300,- 

3.8 Bruke ureglementert regntøy (ulik lagets 

design, ikke gjennomsiktig) lagets navn står 
ikke på regnjakken 

Rytter: Advarsel 

Lagleder: Advarsel 

3.9 UCI-Teams: Ulik bekledning (trøyer, bukser, 

regntøy) blant rytterne på samme lag. 

Rytter: Advarsel 

Lagleder: Advarsel 

4. UREGLEMENTERT ASSISTANSE, REPARASJONER, LANGING OSV. 

4.1 Ureglementert teknisk hjelp til rytter fra et annet lag 

 En-dags ritt Rytter: Bot kr. 300,-.  
Involverte ryttere tas ut eller diskvalifiseres 

 Etapperitt  Rytter:  

1.gang: Bot kr. 150,- og 2 min. tidstillegg 
2.gang: Bot kr. 300,- og 5 min. tidstillegg  

3.gang: Bot kr. 300,- og 10 min. tidstillegg 
4.gang: Bot kr. 300,- og tas ut av rittet 

Andre lisensholdere: Bot kr. 300,- pr. gang 

 I tillegg til ovenstående, i alvorlige tilfeller eller gjentatte overtredelser, skjerpende faktorer eller 
overtredelsene medfører en fordel, kan juryen utelukke eller diskvalifisere en rytter. 

4.2 Håndveksling («handsling») 

4.2.1 Mellom ryttere på samme lag  

 En-dags ritt Ryttere: Bot kr. 300,- per involvert rytter og for 
hver overtredelse 

 I tillegg til ovenstående, i alvorlige tilfeller eller gjentatte overtredelser, skjerpende faktorer eller 

overtredelsene medfører en fordel, kan juryen utelukke eller diskvalifisere en rytter. 

 Etapperitt Ryttere:  

Bot kr. 300,- per involvert rytter og for hver 
overtredelse.  

Tidstillegg: 10 sekunder per rytter og 

overtredelse 
Poengtap: 20% i innlagte konkurranser 

 I tillegg til ovenstående, der dette skjer innenfor etappens siste kilometere, skal de involverte 

ryttere gis ytterligere 20 sekunder i tidstillegg. Rytterne mister også ytterligere 80 % av poengene i 
de innlagte konkurranser, samt deplassering til siste plass på etappen.  

4.2.2 Mellom ryttere fra forskjellige lag Ryttere: Bot kr. 300,- per involvert rytter. 

Involverte ryttere blir også tatt ut av rittet og 
diskvalifisert. 

4.3 Skyve seg fra bil, motorsykkel, en annen rytter, gjentatt eller langvarig dytting av publikum 

 En-dags ritt Rytter: Bot kr. 150,-.  

 Etapperitt Ryttere:  

Bot kr. 150,- per involvert rytter/per overtredelse.  

Tidstillegg: 10 sekunder per overtredelse 
Poengtap: 20% i innlagte konkurranser 

4.4 Ulovlig assistanse mellom ryttere i en rundløype, eller avsluttende runde (mellom ryttere som ikke er 
i samme runde 

 En-dags ritt Ryttere: Bot kr. 300,- per involvert rytter. 

Involverte ryttere blir også tatt ut av rittet eller 
diskvalifisert. 
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 Etapperitt Ryttere: Bot kr. 300,- per involvert rytte. 

Involverte ryttere blir også deplassert til siste plass 

på etappen. 

 I tillegg til ovenstående, i alvorlige tilfeller eller gjentatte overtredelser, skjerpende faktorer eller 

overtredelsene medfører en fordel, kan juryen utelukke eller diskvalifisere en rytter. 

4.5 Rytter som ikke fullfører rittet, helt gjennom 
egen innsats og/eller med hjelp fra noen 

annen person. 

Rytter: Bot kr. 300,- tas ut av rittet eller 
diskvalifiseres. 

4.6 Rytter som henger på egen eller andre 
lagbiler eller kjøretøy. 

Ryttere blir dyttet, tauet eller holdt av en 
passasjer, eller teknisk assistanse utført i fart 

Rytter: Bot kr. 300,- tas ut av rittet eller 
diskvalifiseres. 

Sjåfør: Bot kr. 300,- og utelukkelse 
Lagleder/bilansvarlig: Bot kr. 300,- og 

utelukkelse 

Øvrige involverte lisesholdere: Bot kr. 300,- og 
utelukkelse 

Øvrige involverte personer: utelukkelse 
Kjøretøyet: utelukkelse av kjøretøyet for resten 

av rittet, uten mulighet for erstatning 

4.7 Ligge bak bil, «pacekjøring»  

 En-dags ritt Rytter:  

1.gang: Bot kr. 150,- 

2.gang: Bot kr. 300,- 
Sjåfør: 

1.gang: advarsel 
2.gang: Bot kr. 300,- 

Lagleder/bilansvarlig: 
1.gang: advarsel 

2.gang: Bot kr. 300,- 

 I tillegg til ovenstående, i alvorlige tilfeller eller gjentatte overtredelser, skjerpende faktorer eller 
overtredelsene medfører en fordel, kan juryen utelukke eller diskvalifisere rytter og/eller en 

lisensholder. 

 Etapperitt Rytter:  
Bot kr. 150,-.  

Poengtap: 20 % i poeng- og 
klatrekonkurransene.  

Tidsstraff: mellom 20 sekunder og 5 minutter per 

overtredelse 
Sjåfør: Bot kr. 300,- 

Lagleder/bilansvarlig Bot kr. 300,- 

 I tillegg til ovenstående, i alvorlige tilfeller eller gjentatte overtredelser, skjerpende faktorer eller 
overtredelsene medfører en fordel, kan juryen utelukke eller diskvalifisere rytter og/eller en 

lisensholder. 

4.8 Bytte sykkel fra andre biler en sin egen lagbil, 
nøytral service, kostbilen eller utenfor tillatt 

område 

Rytter: Bot kr. 300,-. Rytter blir også tatt ut av 
rittet og diskvalifisert. 

4.9 Støttepersonell lener seg ut av bilen, eller 

holder utstyr på utsiden av bil 

Sjåfør: Bot kr. 300,- 

Lagleder/bilansvarlig: 

1.gang: Bot kr. 500,- 
2.gang: Bot kr. 1 500,- 

3.gang: Bot kr. 1 500,- og bortvisning 
Øvrige lisensholdere som er involvert: 

1.gang: Bot kr. 300,- 

2.gang: Bot kr. 500,- 
3.gang: Bot kr. 1 500,- og bortvisning 

 I tillegg til ovenstående, i alvorlige tilfeller eller gjentatte overtredelser, skjerpende faktorer eller 
overtredelsene medfører en fordel, kan juryen fjerne en lisensholder. 
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4.10 Ikke tillatt langing  

 En-dags ritt, innenfor de første 30 km Rytter: Bot kr. 150,- 

Andre lisensholdere: Kr. 500,- 

 En-dags ritt, innenfor de siste 20 km Rytter: Bot kr. 150,- 

Andre lisensholdere: Bot Kr. 500,- 

 Etapperitt, innenfor de første 30 km Rytter: Bot kr. 150,- 
Andre lisensholdere: Bot Kr. 500,- 

 Etapperitt, innenfor de siste 20 km Rytter: Bot kr. 150,-  

Tidsstraff: 20 sekunder per overtredelse. 
Andre lisensholdere: Bot Kr. 500,- 

 Etapperitt, fra og med 3. gangs forseelse i 

samme ritt 

Rytter: Bot kr. 500,- 

Andre lisensholdere: Bot Kr. 500,- 

4.11 Ureglementert langing (sticky bottles over en 

kort distanse, langing utenfor langesone osv) 

Rytter: Bot kr. 150,- for hver overtredelse 

Andre lisensholdere: Bot kr. 150,- for hver 

overtredelse 

5 INNLAGTE SPURTER, MÅLSPURTER 

5.1 Bryte egen valgte linje som hindrer eller er til fare for andre ryttere. Ureglementert spurt (dra i trøyen 

eller setet til en annen rytter, komme med trusler, stanging, dytting, slag, spark osv) 

 En-dags ritt Rytter: Bot kr. 300,- og deplassering til siste plass 

i rytterens gruppe 

 I tillegg til ovenstående, i alvorlige tilfeller eller gjentatte overtredelser, skjerpende faktorer eller 
overtredelsene medfører en fordel, kan juryen utelukke eller diskvalifisere en rytter. 

 Etapperitt Rytter:  

1.gang #: Bot kr. 300,-.  
Poengtap: 25 % i poeng- og klatrekonkurransene 

Deplassering: til siste plass i rytterens gruppe.  
2.gang #: 1.gang: Bot kr. 300,-.  

Poengtap: 100 % i poeng- og 

klatrekonkurransene 
Deplassering: til siste plass i rytterens gruppe.  

Bot og tillegg gjelder også for poeng- og 
klatrespurter 

3.gang: Bot kr. 500,-. Utestenging og 

diskvalifikasjon 
# Gjelder både for poeng- og klatrespurter. 

 I tillegg til ovenstående, i alvorlige tilfeller eller gjentatte overtredelser, skjerpende faktorer eller 

overtredelsene medfører en fordel, kan juryen ilegge en tidsstraff mellom 10 sekunder og 1 minutt, 
eller utestenge eller diskvalifisere en rytter. 

6. SIRKULASJON AV KJØRETØY (BILER OG MC) OG RYTTERE I RITT 

6.1 Hindre en rytter eller et kjøretøy for å forhindre eller forsinke bevegelse i rittet. 

 En-dags ritt Rytter: Bot kr. 300,- og utestenging eller 

diskvalifikasjon. 

Andre lisensholdere: Bot kr. 500,- og 
utestenging. 
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 Etapperitt Rytter:  

1.gang ##: Bot kr. 150,-.  

Poengtap: 20 % i poeng- og 
klatrekonkurransene.  

Tidsstraff: 10 sekunder 
2.gang: Bot kr. 300,-. og utestenging eller 

diskvalifikasjon 

 
Overtredelse innenfor de siste km. ##: 

Bot Kr. 300,-.  
Poengtap: 50 % i poeng- og 

klatrekonkurransene.  
Tidstraff: 30 sekunder.  

Deplassering: til siste plass på etappen. 

 
Overtredelse på siste etappe: 

Bot kr. 300,- og utestenging eller diskvalifikasjon 
 

Hindring mot en av de 10 beste i en av 

konkurransene: 
Bot kr. 300,- og utestenging eller diskvalifikasjon 

 
Andre lisensholdere: Bot kr. 500,- per forseelse. 

 I tillegg til ovenstående, i alvorlige tilfeller eller gjentatte overtredelser, skjerpende faktorer eller 

overtredelsene medfører en fordel, kan juryen ekskludere eller diskvalifisere en rytter eller 
lisensholder. 

6.2 Dusje en rytter med væske fra kjøretøy Sjåfør: Bot kr. 150,- per. gang 

Lagleder/bilansvarlig: Bot kr. 150,- per. gang 

6.3 Brudd på reglementer eller retningslinjer for 

bevegelse i rittkortesje, eller ikke følge 
instruksjoner fra kommissærer eller arrangør 

Sjåfør: Bot kr. 300,- 

Lagleder/ bilansvarlig: Bot kr. 300,-. 
Lagbil: Deplassering i servicebilkolonnen, 

utestenging for en eller flere etapper eller endelig 

utestenging. 
Andre kjøretøy: utestengelse for en eller flere 

etapper eller endelig utestengelse. 

 I tillegg til ovenstående, i alvorlige tilfeller eller gjentatte overtredelser, skjerpende faktorer eller 
overtredelsene medfører en fordel, kan juryen utestenge en lisensholder. 

6.4 Intervju med rytter under rittet Media sjåfør: Bot kr. 300,- og utestengelse. 

Journalist: Utestengelse 
Media kjøretøy: Utestengelse 

6.5 Gjennomføre intervju med lagleder i løpet av 
rittets/etappens 10 siste kilometere, eller 

gjennomføre intervju fra en bil og ikke MC. 

Lagleder: Bot kr. 300,-. 
Media sjåfør: Utestengelse 

Journalist: Utestengelse 

Media kjøretøy: Utestengelse 

7. UREGLEMENTERT OPPFØRSEL, SPESIELT NÅR DETTE HAR EN SPORTLIG PÅVIRKNING 

OVERFOR ET ANNET LAG ELLER RYTTER ELLER ANSES SOM FARLIG 

7.1 Avvike fra rittets løype for å oppnå en fordel, 
forsøk på å oppnå en plassering uten å ha 

fullført hele distansen 

Rytter: Bot kr. 300,-.  
For øvrig: utestengelse eller diskvalifikasjon 
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7.2 Returnere inn i rittet etter å ha blitt transport 

av bil eller MC. 

Rytter: Bot kr. 300,-.  

Forøvrig: utestengelse eller diskvalifikasjon 

Sjåfør: Bot kr. 300,-. 
Lagleder/bilansvarlig: Bot kr. 300,-. 

Lagbil:  
En-dagsritt: utestengelse 

Etapperitt: utestengelse fra en eller flere etapper, 

eller utestengt fra resten av rittet. 
Andre kjøretøy: 

En-dags ritt: Utestengelse 
Etapperitt: utestengelse fra en eller flere etapper, 

eller utestengt fra resten av rittet. 

7.3 Oppførsel eller holdning med mål om å unngå 
utestengelse 

Rytter: Bot kr. 300,-.  
Forøvrig: utestengelse eller diskvalifikasjon 

7.4 Rytter som nekter å stanse etter å ha blitt 

tatt ut av en kommissær 

Rytter: Bot kr. 300,-.  

 

7.5 Rytter som gjennomfører deler av løypen til 

fots, eller passerer mål uten sin sykkel 

Rytter: Bot kr. 300,-.  

For øvrig: Uestengelse eller diskvalifikasjon. 

7.6 Ryttere som bruker fortau, gangveier eller sykkelstier/-veier som ikke utgjør en del av løypen 

 En-dagers ritt Ryttere: Bot kr. 150,- til kr. 300,-.  

 Etapperitt Ryttere: 

Som en-dagers ritt, med tillegg av 20 sekunders 
tidsstraff  

## Poengtap: 80 % i poeng- og 
klatrekonkurransene 

 I tillegg til ovenstående, i alvorlige tilfeller eller gjentatte overtredelser, skjerpende faktorer eller 

overtredelsene medfører en fordel, kan juryen deplassere rytteren til siste plass, eller utestenging 
eller diskvalifikasjon. 

OBS:  

Straffen/boten tildeles laget dersom rytter/lisensholder ikke kan identifiseres. 

7.7 Passering av planovergang som er stengt 

eller i ferd med å stenges (blinkende lys 
og/eller advarsel med lyd) 

Rytter: Bot kr. 500,-.  

For øvrig: utestengelse eller diskvalifikasjon 

7.8 Juksing, eller forsøk på juks, samarbeid mellom ryttere fra forskjellige lag eller andre involverte eller 

medskyldige lisensholdere 

 En-dagers ritt Involverte ryttere:  
Bot kr. 300,- hver, og utestengelse eller 

diskvalifikasjon 

  Andre lisensholdere:  
Bot kr. 300,- og utestenging. 

 Etapperitt: Involverte ryttere:  
Bot kr. 300,- hver 

## Poengtap: 100 % av oppnådd poeng i poeng- 

eller klatrekonkurransene, og  
Tidsstraff: 10 minutters tidsstraff hver rytter 

Andre lisensholdere: Bot kr. 300,-. 

7.9 Sitte (Sykle) i en forbudt posisjon eller bruke 
armstøtte som kan medføre en fare for 

rytteren selv eller konkurrentene 

Rytter: Bot kr. 500,- 
Poengtap: XX poeng fra NCF ranking 

Utestengelse eller diskvalifikasjon 

 I tillegg til ovenstående, i alvorlige tilfeller eller gjentatte overtredelser, skjerpende faktorer eller 

overtredelsene medfører en fordel, kan juryen ta en rytter ut av rittet og/eller utestenge en 

lisensholder. 
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8. IKKE FØLGE INSTRUKSJONER, UPASSENDE-FARLIG-VOLDELIG OPPFØRSEL, SKADE PÅ 

MILJØET ELLER SYKKELSPORTENS OMDØMME 

8.1 Ikke følge instruksjoner fra arrangør eller 
kommissærer 

# Rytter: Bot Kr. 150,- til kr. 300,-. 
# Andre lisensholdere: Bot kr. 150,- til kr. 500,- 

8.2 Overfall, trusler, fornærmelser, upassende oppførsel (inkl. dra i trøye eller sete, stange, sparke, slå) 

eller annen uanstendig oppførsel 

8.2.1 Mellom ryttere eller rettet mot en rytter # Rytter: Bot Kr. 150,- til kr. 1 500,- for hver 

hendelse  

Andre lisensholdere: Bot kr. 1 500,-. 

 I tillegg til ovenstående, i alvorlige tilfeller eller gjentatte overtredelser, skjerpende faktorer eller 

overtredelsene medfører en fordel, kan juryen diskvalifisere eller ta en rytter ut av rittet og 

utestenge en lisensholder. 

8.2.2 Rettet mot en utenforstående person 

(inkludert tilskuere) 

# Rytter: Bot Kr. 150,- til kr. 300,- for hver 

hendelse. 
Andre lisensholdere: Bot kr. 3 000,- 

 I tillegg til ovenstående, i alvorlige tilfeller eller gjentatte overtredelser, skjerpende faktorer eller 

overtredelsene medfører en fordel, kan juryen diskvalifisere eller ta en rytter ut av rittet og 
utestenge en lisensholder. 

8.3 Rytter eller lagpersonell som; 

• kaster gjenstander eller annet søppel (flasker, gelposer osv) utenfor de oppsatte søppelsoner 

• ikke returnerer dette til personell fra laget eller arrangør 

• søppel som ikke plukkes opp av lagpersonell, 

• søppel som kastes i retning mot tilskuere.  

• Kaste søppel (flasker, gelposer osv) på en uforsiktig eller farlig måte (f.eks slik at flasker spretter 

tilbake i veien. 

• Kaste flasker eller annet søppel med stor kraft, direkte mot tilskuere, og dermed forårsaker 
farlige manøvrer fra andre ryttere eller biler, slik at tilskuere må gå ut i veien. 

 

8.3.1 En-dagers ritt Ryttere og alle øvrige lisensholdere: 
1.gang: Bot kr. 300,-. 

2.gang: Bot kr. 500,-. 
Utestenging eller diskvalifikasjon 

8.3.2 Etapperitt Ryttere og alle øvrige lisensholdere: 

1.gang: Bot kr. 300,-. 
2.gang: Bot kr. 500,-. 

Tidstillegg på 1 minutt 
3.gang: Bot kr. 1.000,-. 

Utestenging eller diskvalifikasjon  

 OBS: Finansielle bøter tildeles laget dersom rytter/lisensholder ikke kan identifiseres. 

8.4 Innholdet flyttet til 8.3  

8.5 Ha med seg, bruke eller kaste glassgjenstand Ryttere og alle øvrige lisensholdere: 

Bot kr. 150,- og utestenging 

8.6 Upassende eller usømmelig oppførsel i det 
offentlige rom (spesielt klesskift eller 

urinering ved start, under rittet eller etter 
målgang 

Ryttere og alle øvrige lisensholdere: 
1.gang: Bot kr. 150,-. 

Påfølgende overtredelser: Bot kr. 300/gang. 

 OBS: Straffen/boten tildeles laget dersom rytter/lisensholder ikke kan identifiseres. 

9. INDIVIDUELL TEMPO og LAGTEMPO - SPESIELLE SANKSJONER 

9.1.1 Starter med en sykkel som ikke har vært til 
sykkelkontroll (individuell tempo) 

Rytter: Utestenging eller diskvalifikasjon 
Lag: Bot kr. 500,- 

9.1.2 Starter med en sykkel som ikke har vært til 

sykkelkontroll (lagtempo) 

Lag: Bot kr. 500,- og utestenging eller 

diskvalifikasjon 
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9.2 Sykler eller utstyr som har møtt opp til 

kontroll senest 15 minutter før rytterens eller 

lagets start tid. 

Rytter: Bot kr. 150,- per involvert rytter. 

Lag: Bot kr. 500,- per overtredelse 

9.3 Rytter eller lag som ikke overholder reglene 

om distanser og avstander 

Rytter: Bot kr. 150,- per overtredelse 

Lag: Kr. 500,- per overtredelse 

9.3.1 Individuell tempo – ligge bak bil 
(slipstreaming/pace) 

Rytter: Bot kr. 150,- per overtredelse og 
tidstillegg ifølge tabellen i artikkel 2.12.007 

9.3.2 Lagtempo – ligge bak bil (slipstreaming/pace) Rytter: Tidstillegg ifølge tabellen i artikkel 

2.12.007 for hver involvert rytter 
Lag: Bot kr. 150,- per overtredelse 

9.4 Individuell tempo: Lagbil/følgebil følger ikke 

reglene om en minste avstand på 10 m 

Rytter: Tidstillegg på 20 sekunder per 

overtredelse 
Lagleder: Bot kr. 150,- per overtredelse 

9.5 Lagtempo: Enhver assistanse (berøring, dytting, tauing) mellom ryttere på samme lag. Kun godkjent 
ved akutt fare 

 En-dagers ritt Rytter: Bot kr. 150,- per involvert rytter. 

Lag: Tidstillegg på 1 minutt 

 Etapperitt Rytter: Bot kr 150,- per involver rytter og 
tidstillegg på 1 minutt i hver rytteres etappetid 

9.6 Lagtempo:  
Lagbil/følgebil følger ikke reglene om en 

minste avstand på 10 m 

Rytter: Tidstillegg på 20 sekunder per 
overtredelse 

Lagleder: Bot kr. 150,- per overtredelse 

 En-dagers ritt Lag: Tidstillegg på 20 sekunder 
Lagleder: Bot kr. 300,- 

 Etapperitt Rytter: Tidstillegg på 20 sekunder alle lagets 

ryttere 
Lagleder: Bot kr. 300,- per overtredelse 

9.7 Blandet stafett - Feil start under 3 sekunder Lag: Tidstillegg på 10 sekunder 

9.8 Blandet stafett - Feil start over 3 sekunder Lag: Utestenging eller diskvalifikasjon 

  

 # Kommentar: 

Når det er en skala med sanksjoner så må kommissæren undersøke om det 
formildende eller skjerpende omstendigheter. Dette kan være: 

• Nivået på laget; dvs. kategori UCI-Team, landslag, regionlag, klubblag osv. 

• Er det tidligere gitt advarsel 

• Om lisensholderen tidligere har fått straff for samme forseelse i samme ritt 

• Om lisensholderen oppnådd en fordel ved å gjøre forseelsen  

• Om forseelsen medførte en farlig situasjon for lisensholderen selv, eller andre 

• Om forseelsen skjedde på et viktig punkt i rittet (siste km før mål, langesoner, innlagte spurter 

osv) 

• Kommissærens må bedømme om det er andre formildende eller skjerpende omstendigheter 

 

 ## Kommentar: 

• Når det gjelder «tap i poengkonkurransen» så er antall poeng som skal trekkes en %-andel av 

de poeng som tildeles vinneren av den aktuelle etappe. 

• Når det gjelder «tap i klatrekonkurransen» så er antall poeng som skal trekkes en %-andel av 

de poeng som tildeles første rytter som passerer etappens høyest kategoriserte bakkspurt. 

• Tapene skal avrundes opp til nærmeste heltall. 
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Avklaringer 

 

Når ikke annet er spesifisert, så gjelder sanksjonene for hver enkelt overtredelse og hver 
lisensholder som er involvert. 

 
I UCI ritt der straffen også innebærer tap av poeng i UCI ranking, mister rytteren alle 

poengene han/hun har i alle «UCI individual rankings». Som følge av dette får disse 

poengtapene også konsekvenser for andre UCI rankinger (teams, nasjoner osv.) 
 

Når tids- eller poengstraff ilegges, får straffen konsekvens for sammenlagt resultatet. Straffen 
rundes opp til nærmeste hele tall. 

 
Det franske ordet «pousette» tilsvarer «nudge» på engelsk og betyr at ryttere berører 

hverandre for å vise hvordan bevege seg. «Pushing» er når en rytter dytter en annen ryttere 

for å hjelpe sistnevnte å oppnå en fordel. 
 

Når ikke annet er skrevet så gis sanksjoner mot en «Sports Director = Lagleder» til den som 
er ansvarlig for laget under rittet. 

 

I de tilfeller der en lisensholder ikke kan identifiseres av kommissær(ene) kan boten gis 
direkte til laget eller til lagleder. 

 
I etapperitt får alle sanksjoner og straffer konsekvens i den individuelle sammenlagt 

resultatene. 
Avhengig av overtredelsens grad av alvor, kan kommissærene bestemme at straffen også skal 

få konsekvens for resultatet på en enkelt etappe. Dersom juryen mener at overtredelsene 

gjort av en rytter har gitt laget en fordel i sammenlagt resultatet, skal straffen økes med 30 
sekunder. 

 
Dersom lisensholderen som er ilagt straff, ber om det, så skal juryen legge frem en forklaring 

og grunnlaget for straffen. 

 


