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REGLEMENT FOR  AUTORISASJON AV KOMMISSÆRER (RK) 
 

§ 1 

 

Teknisk Utvalg fungerer som autorisasjonsutvalg i NCF. 
Teknisk Utvalg har ansvar for og fører kontroll med autorisasjon av nye NCF nasjonale 
kommissærer, samt fornyelse av slik autorisasjon. Teknisk Utvalg fører kontroll med de i § 6 
nevnte påbud og forpliktelser. 
 

§ 2 
 
For å bli autorisert som NCF regional kommissær, måldommer eller lavterskel kommissær 

utfor,  må man: 
a) være medlem av lag som er tilsluttet NCF 
b) ha fylt 15 år 

Autorisasjon NCF regionale kommissærer, måldommere eller lavterskel kommissærer utfor, 
foretas av regionenes autorisasjonsutvalg sammen med instruktør etter gjennomgått kurs og 
avholdt prøve. Teknisk Utvalg trer inn i de kretser hvor det ikke er egne autorisasjonsutvalg. 
 

§ 3 
 
For å bli autorisert som NCF nasjonal kommissær, må man tilfredstille kravene som for NCF 
regionale kommissærer og dessuten: 

a) ha fylt 18 år 
b) ha fungert som NCF regional kommissær i minst 2 år 
c) ha arbeidet som kommissær i minst 10 ritt – over de 2 siste sesongene – 
før kurset starter  

 
Autorisasjon av NCF nasjonal kommissær foretas på grunnlag av: 

• gjennomgått kurs og avlagt teoretisk prøve 
• avlagte praktiske prøver 
• innstillling fra instruktør 

 
§ 4 

 
For å bli autorisert som kommissær med graden UCI Nasjonal Elite, må man tilfredsstille 

kravene som for NCF nasjonal kommissær. 
 
Autorisasjon av UCI Nasjonal Elite foretas av UCI, og de til enhver tid gjeldende krav fra 

UCI.  
 
Teknisk Utvalg velger ut kandidater og innstiller overfor forbundsstyret. 

 
§ 5 

 
For å bli innstilt til UCI som internasjonal kommissær må man være autorisert UCI Nasjonal 
Elite kommissær, ha god erfaring som kommissær, spesielt fra større arrangementer, og ha 
fylt 25 år. Teknisk Utvalg velger ut kandidater og innstiller overfor forbundsstyret.  
 
 
UCI velger ut, etter innstilling fra de nasjonale forbund, kandidatene til UCI internasjonal 
kommissærkurs. Kursene avholdes på engelsk eller fransk. Eksamen avlegges skriftlig og 
muntlig på samme språk. 
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§ 6 

 
Teknisk Utvalg kan utarbeide spesialautorisasjon for spesialistoppgaver som kommissær og 
sette opp krav for autorisasjon for slike oppgaver. 
 

§ 7 
 
Kommissærer og måldommere må, for å opprettholde sin autorisasjon, uansett grad, 
forplikte seg til : 

• i sesongens løp å assistere ved minst 2 arrangementer for regionens dommerutvalg 
• holde seg ajour med aktuelle lov- og reglementsendringer 
• delta i møter og kurs som det innkalles til 
• være objektiv og dømme etter beste skjønn og overbevisning 

 
 

§ 8 
 
Kommissær- og måldommerkort utstedes for 5 år, men kan inndras av utsteder dersom det 
ikke vises skikkethet i utøvelsen av kommissærfunksjonen. 
 

§ 9 
 

Uavhengig av tidligere grad som kommissær, vil man sesongen etter fylte 70 år 
endres til regional kommissær. 
 

§ 10 

 
Kommissærer og måldommere som fungerer i ritt plikter å opptre i reglementær 
uniformering i hht. sin kommissærstatus. 
NCF v/Teknisk Utvalg bestemmer uniformeringen, og kunngjør bestemmelsene. 
 
 
 
 
 


