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KONKURRANSEREGLEMENT FOR LANDEVEI (KL) 
KAPITTEL VI – ETAPPERITT (LET) 

 
Oppdatert med eventuelle UCI endringer som trer i kraft 01.01.2023 

 

 
Reglementene for landevei er samlet i UCI Cycling Regulations Road (UCI-R). Disse reglementene er 

utarbeidet for internasjonale ritt, og alle UCIs medlemsforbund er pålagt å benytte dem som sine 
egne. Nasjonalt er ikke disse reglementene dekkende.  

 

Der det er avvik mellom UCI og norsk regelverk gjelder UCIs regelverk, dersom ikke annet er angitt i 
reglement for norske særregler.  
 
NCF har vedtatt egne tilleggsregler som gjelder for nasjonale ritt. 

 
Spesielle norske regler og tilpasninger er skrevet i egne dokumenter. 

 

Det er utarbeidet en innledning til konkurransereglementet for landvei. Dette er et eget dokument. 
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KAPITTEL VI ETAPPERITT 

 

2.6.001 Beskrivelse 
Etapperitt skal gå over minst to dager, og sluttrangeringen skal være basert på tid. Rittene 

skal kjøres som fellesstartetapper og tempoetapper. 
 

2.6.002 Med mindre annet er fastsatt nedenfor, skal fellesstartetapper gjennomføres på samme 

måte som endagsritt og tempoetapper gjennomføres i henhold til reglene for temporitt.  
 

2.6.003 Lagtempoetapper skal kjøres i rittets første tredel. 
Blandet lag, slik det er beskrevet i artikkel 2.1.004 er forbudt. 

 
2.6.004 Deltakelse 

Etapperitt skal bare kjøres av lag og av blandede lag der dette er tillatt i henhold til disse 

reglene. 
 

2.6.005 Artikkel er tatt ut 
 

 Norsk tilpasning: 

 Konkurransereglement for flerdagers ritt finnes i eget dokument;  
 

2.6.006 Prolog 
 En prolog kan inngå i et etapperitt forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

 
 1. Prologen må ikke overskride 8 km.  

 I ritt for kvinner i elite- eller juniorklassen eller for menn i juniorklassen må prologen være 

kortere enn 4 km. 
 

 2. Prologen må kjøres som et individuelt temporitt.  
 Dersom flere enn 60 ryttere deltar, skal startintervallet mellom to ryttere ikke overskride ett 

minutt.  

 
 3. Prologen skal telle med i den individuelle generelle rangeringen.  

 
 4. En rytter som under prologen rammes av en ulykke og ikke kan fullføre distansen, skal 

likevel gis tillatelse til å delta følgende dag. Rytteren godskrives tiden til rytteren som kom 

på siste plass.  
 

 5. Ingen rytter kan delta eller tvinges til å delta i et nytt ritt samme dag som prologen.  
 

 6. Prologen skal regnes som en rittdag. 
 

2.6.007 Varighet 

Varighetene angitt nedenfor tilsvarer det totale antall dager rittet utgjør i terminlistene, dvs. 
både konkurransedager, herunder en eventuell prolog, og hviledager.  

 
UCI WorldTour 

Varighetene fastsettes av Professional Cycling Council.  

Grand Tours; varighet skal være mellom 15 til 23 dager. 
Hvert 4. år kan arrangøren av alle UCI WorldTour ritt, søke om utvidelse av en ekstra dag. 

Behandling og eventuell godkjenning gjøres av Professional Cycling Council.   
 

UCI ProSeries M-Elite 
Varigheten bestemmes av UCI. Nye ritt kan ikke overstige 6 dager i Europa (8 dager utenfor 

Europa). Ritt som allerede er registrert på UCI Pro Serie terminlisten kan beholde sin 

historiske varighet. 
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Continental circuits 

Varigheten på nye ritt i kategori 1 og 2, er begrenset til seks dager, med mindre UCI gjør et 

unntak.  
 

Ritt for K-Elite  
Varigheten på nye ritt er begrenset til fire dager, med mindre UCI gjør et unntak.  

 

Ritt for M-/K-junior  
Varigheten på nye ritt er begrenset til fire dager, med mindre UCI gjør et unntak. 

 
2.6.008 Etappe lengder 

  

Terminliste Maks. 
daglig 

gj.snitt 

Maks. distanse 
Per. etappe 

Maks. distanse 
ind. tempo 

Maks. Distanse 
lagtempo 

UCI WorldTour 180 km 240 km 60 km 60 km 

M-Elite/M-U23 180 km 240 km 60 km 60 km 

M-U23, Cat 2 150 km 180 km 40 km 

15 km halvetappe 

50 km 

35 km halvetappe  

M-Junior 100 km 120 km 30 km 

15 km halvetappe 

40 km 

25 km halvetappe  

M-Junior 
Nations Cup 

120 km 140 km 30 km 
15 km halvetappe 

40 km 
25 km halvetappe  

UCI Women’s 

World Tour 

140 km 160 km 40 km 50 km 

K-Elite 120 km 140 km 40 km 50 km 

K-Junior 60 km 80 km 15 km 20 km 

 
* Prologens distanse tas ikke med i beregningen av den gjennomsnittlige daglige distansen.  

 

Rytterne må fullføre hele distansen på hver etappe for å bli inkludert i rangeringen og kunne 
fortsette i rittet. 

 
2.6.009 UCIs styre kan gi arrangører tillatelse til å inkludere følgende (for UCI World Tour ritt gis 

tillatelse fra Professional Cycling Council): 

 
 - maksimum to etapper på over 240 km i ritt på minst 10 dager for M-Elite 

 - én etappe på maksimum 230 km i ritt for Menn U23 
 - én etappe på maksimum 150 km i ritt for K-Elite  

 - én etappe på maksimum 130 km i ritt for M-Junior 

 
2.6.010 Antall halve etapper er begrenset som følger (prologen ikke medregnet): 

   

 Tillatt antall halvetapper 

 Ritt med færre enn 6 dager Ritt med flere enn 6 dager 

UCI WorldTour Halvetapper er forbudt 

M-Elite 2 4 

M-U23 2 4 

K-Elite 2 Halvetapper er forbudt 

Junior 2 Halvetapper er forbudt 

 
2.6.011 Grand Tours 

 En Grand Tour kan ikke være lenger enn 3 500 km 
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2.6.012 Hviledager 

 I ritt med flere enn ti konkurransedager skal det legges inn minst én hviledag etter minst 

fem rittdager.  
 I større tourer er det obligatorisk med to hviledager, som plasseres jevnt i løpet av rittet.  

 
 Med mindre UCI gjør et unntak, kan ikke en transport dag anses som en hviledag 

 

2.6.013 Konkurranser 
 Ulike rangeringer kan utarbeides. Disse skal utelukkende være basert på sportslige kriterier.  

  
 Individuelt sammenlagt resultat på tid og lagkonkurranse på tid er obligatorisk i følgende 

kategorier: 
- UCI WorldTour M-Elite 

- UCI Women’s WorldTour og UCI ProSeries 

- M-Elite og M-U23 ritt i UCI ProSeries og kategori 1 og 2. 
 

2.6.014  Tidene som registreres av tidtakeren, skal legges til grunn i den individuelle sammenlagt 
resultatlisten basert på tid.  

 Bonuser medregnes bare i den individuelle sammenlagt resultatlisten.  

 
2.6.015  Når to eller flere ryttere får samme tid i den individuelle resultatlisten sammenlagt, skal 

tidelene av et sekund målt i de individuelle temporittene (inkludert prologen) legges til den 
totale tiden for å fastslå plasseringen.  

 
 Dersom resultatet fortsatt er uavgjort, eller dersom det ikke er noen individuelle 

tempoetapper, skal plasseringene oppnådd i hver etappe legges sammen. Lagtempoetapper 

skal ikke telle med i disse beregningene. 
  

 Som et siste alternativ skal plasseringen oppnådd i den siste etappen legges til grunn. 
 

2.6.016 Lagresultatet for hver dag skal beregnes på grunnlag av summen tidene for lagets tre beste 

ryttere. Unntatt er lagtempoetappe, som reguleres av rittets spesifikke regler. 
  

 I tilfelle uavgjort skal de aktuelle lagene rangeres på grunnlag av summen av plasseringene 
til de tre beste rytterne på etappen.  

 Dersom det fortsatt er uavgjort, skal lagene rangeres på grunnlag av plasseringen til den 

beste rytteren på etappen.  
 

 Lagkonkurransen skal beregnes på grunnlag av summen av tidene til lagenes tre beste 
ryttere på hver etappe.  

 I tilfelle uavgjort skal følgende kriterier brukes, i angitt rekkefølge, for å skille lagene fra 
hverandre:  

 1. antall førsteplasser i de daglige resultatene  

 2. antall andreplasser i de daglige lagrangeringene osv.  
 

 Dersom det fortsatt er uavgjort, skal lagene rangeres på grunnlag av plasseringen til deres 
beste rytter i den generelle individuelle resultatlisten.  

 

 Et lag som er redusert til færre enn tre ryttere, skal tas ut av den generelle lagrangeringen. 
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2.6.017 Poengkonkurranse/Klatrekonkurranse 

 Dersom det er uavgjort sammenlagt i den individuelle poengkonkurransen, skal følgende 

kriterier brukes, i denne rekkefølge, for å skille rytterne fra hverandre:  
 1. antall etappeseire  

 2. antall seire i innlagte spurter som medregnes i poengkonkurransen 
 3. resultat i sammenlagt resultatet på tid.  

 

 I tilfelle uavgjort sammenlagt i den individuelle klatrekonkurransen, skal følgende kriterier 
brukes, i oppført rekkefølge, for å skille rytterne fra hverandre:  

 1. antall førsteplasser i klatringer i høyeste kategori  
 2. antall førsteplasser i klatringer i nest høyeste kategori osv.  

 3. resultat i sammenlagt resultatet på tid 
 

2.6.018 Ledertrøyer og andre karakteristiske merker 

 Basert på rittets konkurranser, så er det kun 4 trøyer som kan bæres i følgende kategorier: 
- UCI WorldTour M-Elite 

- UCI Women’s WorldTour 
- M-Elite og M-U23 ritt i UCI ProSeries og kategori 1 og 2. 

 

 I andre rittkategorier kan det utdeles maksimalt 6 trøyer. 
 

 Det er kun ledertrøyen for sammenlagt på tid som er obligatorisk. 
 

 Lederen av hver konkurranse, unntatt lagkonkurransen, skal bære den særskilte tilhørende 
ledertrøyen.  

  

 Dersom en rytter leder mer enn én rangering, skal prioriteringsrekkefølgen mellom 
ledertrøyene være:  

 1. sammenlagt resultat basert på tid  
 2. sammenlagt resultat poengkonkurransen 

 3. sammenlagt klatrekonkurransen 

 4. andre (ungdomsrytter, kombinert osv.); prioriteringsrekkefølgen mellom disse øvrige 
trøyene fastsettes av arrangøren.  

 
 Arrangøren kan kreve at den nest beste rytteren i de aktuelle konkurransene kjører med 

ledertrøyen istedenfor den som leder konkurransen.  

 Dersom denne rytteren må bære verdensmestertrøyen, nasjonal mestertrøye eller 
ledertrøyen i en UCI-cup, -tour, -serie eller -rangering, er det denne trøyen som skal bæres.  

  
 På samme måte skal rytterne på laget som leder lagkonkurransen være pålagt å bære de 

spesielle tilhørende startnumrene, om dette er et krav fra arrangøren.  
 

 Det er forbudt å dele ut lagledertrøye, enten på seiersseremonien eller i løpet av rittet.  

 
 Det er forbudt for en rytter å bære rittets ledertrøye eller annen karakteristisk markering på 

rittets første dag (prolog eller første etappe). 
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2.6.018 Seiersseremoni 

Tillegg Aktuelle ryttere må delta i den offisielle seiersseremonien (premier, trøyer eller andre 

utmerkelser). Dette gjelder alle innlagte konkurranser. 
 Seiersseremonien skal gjennomføres i følgende rekkefølge: 

 
 Etter hver etappe: 

- Etappevinner 

- Ledende ryttere sammenlagt på tid 
- Lederne i øvrige konkurranser (unntatt lagkonkurransen) 

 
 Etter siste etappe: 

- Etappevinner 
- Vinnerne av øvrige konkurranser (inkludert lagkonkurransen) 

- De tre beste rytterne sammenlagt, på tid 

- Lederen av en UCI Cup eller serie 
- Alle ryttere med sine ledertrøyer 

 
Av praktiske årsaker kan arrangøren endre rekkefølgen, etter godkjenning av 

sjefskommissæren. 

 
2.6.019 Bonuser 

 Bonuser kan tildeles under følgende vilkår:  
 Innlagte spurter:  

 - halvetapper:  maksimum én spurt  
 - etapper:  maksimum tre spurter  

 

 Bonuser:  
 - innlagte spurter: 3 sek - 2 sek - 1 sek 

 
Dersom en «hel»-etappe kun har en innlagt spurt, kan det tildeles doble bonuser 

(6-3-2). Slike tilfeller må klart beskrives i rittets tekniske veileder. 

  
 - sluttspurt:  

 - halvetappe: 6 sek - 4 sek - 2 sek  
 - etappe: 10 sek - 6 sek - 4 sek  

 

Alle bonuser må være godt beskrevet og markert i rittets tekniske veileder. Dette 
for at bonuser skal være gyldig at kommissærer og andre kan ivareta oppgavene. 

 
2.6.020 Ingen bonuser kan tildeles under etapper eller halvetapper med mindre det også deles ut en 

bonus ved målgang.  
 

2.6.021  Bonuser skal bare være med i den individuelle sammenlagte konkurransen basert på tid. 

Bonuser kan ikke tildeles i individuelle temporitt eller lagtemporitt. 
 

2.6.022 Premier 
 Premier skal deles ut for hver etappe og halvetappe samt for alle konkurranser.  

 UCIs styre, og når det gjelder ritt i UCIs World Tour - Professional Cycling Councils, har 

myndighet til å fastsette minstepremier. 
 

2.6.023  Individuelle tempoetapper  
 Startrekkefølgen i individuelle tempoetapper skal være omvendt av rekkefølgen i den 

sammenlagte konkurransen, basert på tid.  
 Juryen kan imidlertid endre rekkefølgen for å hindre at to ryttere fra samme lag sykler rett 

etter hverandre.  
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 I prologen, eller dersom første etappe er et individuelt temporitt, skal startrekkefølgen for 

hvert lag fastsettes av arrangøren i samråd med juryen. Hvert lag fastsetter selv lagets 

innbyrdes startrekkefølge. 
 

2.6.024 Lagtempoetapper 
 Startrekkefølgen for lagtempoetapper skal være i omvendt rekkefølge i lagkonkurransen, 

med det unntak at lederens lag skal starte sist.  

 Når det ikke finnes noen slik rangering, skal startrekkefølgen fastsettes ved loddtrekning.  
 

2.6.025  Resultatene fra disse etappene skal kun medregnes i den individuelle konkurransen, basert 
på tid og lagkonkurransen. Rittets egne regler skal fastsette hvordan tidene skal måles, 

herunder for ryttere som blir frakjørt av sitt lag.  
 

2.6.026  Ryttere som bryter rittet  

 En rytter som bryter rittet, kan ikke konkurrere i andre sykkelritt så lenge etapperittet 
vedkommende brøt, pågår. Brudd på denne regelen straffes med 15 dagers suspensjon og 

en bot på mellom CHF 200 og 1 000.  
 

 Etter å ha rådført seg med arrangør og sjefskommissæren kan imidlertid UCI innvilge unntak 

på anmodning fra en rytter og med samtykke fra rytterens lagleder. 
  

2.6.027  Målgang  
 Ved en behørig registrert hendelse (velt, punktering, mekanisk problem e.l.) i løpet av de 

siste tre kilometerne av en fellesstart etappe, skal rytteren/rytterne som er innblandet, 
godskrives tiden til rytteren eller rytterne de syklet sammen med da uhellet inntraff. 

Plasseringen deres på etappen skal bestemmes av rekkefølgen de faktisk passerer 

målstreken i.  
 

 En godkjent hendelse har oppstått ved velt, punktering eller mekanisk problem. Ryttere 
rytter som uten grunn, bortsatt fra manglende fysisk kapasitet, mister kontakten med 

rytterne han syklet sammen med ved 3 kilometers merket, skal registreres med egen tid.  

 
 Ryttere som blir berørt av en hendelse må gi tegn til en kommissær, ved å rekke opp 

hånden når han passerer målstreken. 
 

 Dersom en rytter, som følge av en behørig registrert velt de siste tre kilometerne, ikke kan 

passere målstreken, skal vedkommende få sisteplass på etappen og godskrives tiden til 
rytteren/rytterne han eller hun syklet sammen med da uhellet inntraff. 

 For beregning av sammenlagt resultat, gis rytter samme tid som rytterne han syklet sammen 
med da uhellet inntraff. 

 
 Denne artikkel får ikke anvendelse når innkomsten ligger på toppen av en stigning. 

 

 Juryen skal fatte beslutning på et uavhengig grunnlag. 
 

2.6.028 Ved en behørig registrert hendelse (velt, punktering, mekanisk problem e.l.) innenfor den 
røde trekanten (siste kilometer), skal rytteren/rytterne som er innblandet, godskrives tiden 

til rytterne de syklet sammen med da uhellet inntraff. 

 
 Tilsvarende gjelder dersom rytter/ryttere ikke kan passere målstreken. 

 
 Denne artikkel får ikke anvendelse når innkomsten ligger på toppen av en stigning. 

 
 Juryen skal fatte beslutning på et uavhengig grunnlag.. 

 

2.6.029 Artikkel strøket 
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2.6.030 Målgang i runder 

 Selv om en etappe avsluttes på med en eller flere runder, skal tiden alltid tas på målstreken. 

 
2.6.031 I etapperitt kan det kjøres flere enn 5 runder, når en runde er mellom 5 og 8 km, men kun i 

rittets avslutningsetappe. I så tilfelle kan ikke den totale distansen som tilbakelegges i 
runder, overskride 100 km. 

 

2.6.032 Tidsgrense 
 Tidsgrensen skal fastsettes i de spesifikke reglene for hvert ritt avhengig av etappenes 

egenart.  
 

 Bare i unntakstilfeller; så som uforutsigbare hendelser og force majeure, kan juryen utvide 
tidsgrensen etter samråd med arrangøren.  

 

 Dersom ryttere som passerer målstreken utenfor tidsgrensen, gis en ny sjanse av 
sjefskommissæren, mister disse rytterne alle poeng de hittil har oppnådd i de sekundære 

konkurransene (poeng, klatring osv.) 
 

2.6.033 Lagbiler 

 Bare ett kjøretøy per lag er tillatt i kortesjen.  
 

 I ritt i UCIs World Tour og i kontinentaltourene (UCI Pro Series og Kategori 1) er det 
imidlertid tillatt med to biler per lag (bortsett fra i rundebaneritt og på etapper med 

avsluttende runder), ref. artikkel 2.3.017.  
 

 Lagbil nr. 2 er tillatt (unntatt i rundløyperitt og avsluttende runder) i følgende 

kategorier; 

• M-Elite; UCI WorldTour, Continental circuits (UCI ProSeries og kategori 1 

• K-Elite; ritt med 6 etapper eller flere i UCI Women’s WorldTour 
 

 Bestemmelsene om lagbilenes kjøring i kolonne, ref. 2.3.017, gjelder for alle 
etapperitt nevnt ovenfor, også med to lagbiler 

 

 I lagtempoetapper i en Grand Tour, er det tillatt med en tredje lagbil. 
 Artikkel 2.2.035 får anvendelse i alle tilfeller.  

 
2.6.034  I den første fellesstartetappen skal lagbilenes rekkefølge bestemmes av plasseringen til 

hvert lag sin beste rytter fra prologens resultat. 
 Tilsvarende gjelder dersom det ikke er en prolog, men første etappe er individuell tempo 

eller lagtempo. 

  
 Dersom det ikke foreligger noen resultater, skal lagbilenes rekkefølge fastsettes etter 

følgende retningslinjer: 
1. Bilene til UCI-lag og landslag som var representert på lagledermøtet og bekreftet sine 

startende ryttere innen tidsfristen angitt i artikkel 1.2.090 

2. Bilene til øvrige lag som var representert på lagledermøtet og som hadde bekreftet sine 
startende ryttere innen fastsatt tidsfrist. 

3. Bilene til øvrige lag som var representert på lagledermøtet og som ikke hadde bekreftet 
sine startende ryttere innen fastsatt tidsfrist.  

4. Bilene til lag som ikke var representert på lagledermøtet.  

 
Innenfor hver gruppe skal rekkefølgen av bilene fastsettes ved loddtrekning på 

lagledermøtet.  
 

Loddtrekningen skal foregå ved bruk av papirlapper med navnet på de påmeldte lagene. Det 
første navnet som trekkes, får første plass, det andre navnet som trekkes, andre plass osv.  
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 I påfølgende etapper skal lagbilenes rekkefølge bestemmes av plasseringen til hvert lags 

beste rytter i resultatlisten sammenlagt.  

 
2.6.035  Resultatrapportering  

 (N) Arrangøren må distribuere resultatene til lagene ved målgang, eller snarest mulig via 
faks – eller annet elektronisk medium. 

 


