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KONKURRANSEREGLEMENT FOR LANDEVEI (KL) 
KAPITTEL IX – ANDRE RITT (LAR) 

 
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 IX ANDRE RITT 

 

2.9.001 Innledning 
Andre typer landeveisritt, også referert som «andre ritt» eller «spesielle ritt» som ikke er i 

henhold til konkurranseformatene beskrevet i Part 2, Kapittel III til VII.  
Eksempler er sammenlagtresultater basert på poeng, ritt bak pacer, utslagning/sprint, 

bakkeritt og maraton landeveisritt m.fl. 

Dette er ritt som kan arrangeres dersom NCF (det nasjonale forbund) eller UCI har godkjent 
slike ritt på den kontinentale eller internasjonale kalenderen. 

 
Når arrangøren skal søke om at denne type ritt skal registreres i en nasjonal eller den 

internasjonal terminliste, må alle rittets spesielle regler følge med søknaden. Disse reglene 
skal inneholde alle detaljer vedr. rittets organisasjon og forklare hvordan UCIs regelverk kan 

overholdes og forøvrig all nødvendig informasjon til kommissærene. 

 
 Søknader for oppføring i de aktuelle terminlister skal gjøres iht. Art. 1.2.001 osv 

 
UCI og NCF kan kreve at det arrangeres et prøveritt, for å sikre at rittet kan gjennomføres 

slik det var tenkt; sportslig, sikkerhetsmessig og at det kan gjøres en helhetlig vurdering. 

 
UCI og NCF skal godta eller avslå slike søknaden på en transparent, rettferdig og ikke-

diskriminerende måte, basert på legitime mål – som inkluderer: 

• Sportslig rettferdighet og åpenhet 

• Like muligheter for alle deltakere 

• Sportens etiske verdier 

• Uforutsigbare resultater 

• Ivareta deltakernes helse og sikkerhet 

• Sikre en fungerende sportskalender 

• Fremme trening og rekruttering av yngre utøvere 

• Sikre objektivitet, rettferdighet og nok ressurser for god gjennomføring i konkurransesykling 

• UCI lagenes finansielle stabilitet 

• Solidaritet mellom de forskjellige nivåene 

• Pyramiden fra rekrutteringsnivå til elitenivå 
 

2.9.002 Definisjon 
Andre ritt skal gjennomføres iht. rittets egne spesielle regler og, dersom ikke noe annet er 

beskrevet, iht. UCI konkurransereglementer. 

 
2.9.003  I UCIs terminliste vil «andre ritt» ble registrert som C1 (1.1S, 2.1S) eller C2 (1.2S, 2.2.S) 

  
Alle gjeldende regler for den aktuelle kategori skal forbli gjeldende (slik som, men ikke 

begrenset til, regler for deltakelse og invitasjon, UCI-poeng, økonomiske forpliktelser og 
godtgjørelse til deltakere, teknisk guide, sikkerhet, sportslig styring, kommissær arbeid mm), 

slik at rittet gjennomføres på en forsvarlig måte iht. artikkel 2.9.001. 

 
I helt spesielle tilfeller, kan unntak fra disse reglene aksepteres, så lenge de ikke er i 

motsetning til artikkel 2.9.001. 
 

For ritt som kun er oppført på en nasjonal terminliste, så godkjennes de spesielle reglene av 

det nasjonale forbund. Dette gjelder regler om deltakelse, poeng og øvrige sentrale punkter. 
 

2.9.004  UCI eller NCF kan registrere et ritt som «andre ritt», alternativt be om søknad om 
registrering i en terminliste, selv om rittet ikke gjennomføres iht. UCI regler, Del 2, kapittel 

III til VII.    


