KLUBBDRAKTER

REGLEMENT FOR KLUBBDRAKTER I NORGES CYKLEFORBUND
Se i Utstyrseglement under REGLER på nettsiden.
Draktoversikt finner du HER
NCF får stadig spørsmål om hva som er gjeldende draktreglement. Det gjeldende
reglementet ligger på www.sykling.no under Lover og Regler.
Først må vi presisere at alle klubber skal sende inn skisse av drakt til NCF, fortrinnsvis til
thomas.dahlsrud@sykling.no. Det er ingen tidsfrist her – dere sender en skisse i pdf eller jpg
når dere har dette klart. Skissene blir da ajourført kontinuerlig på i draktoversikten. Skisse av
drakt for godkjenning, må sendes NCF FØR produksjon av draktene settes i verk. Dette for å
unngå at klubber ender opp med helt like klubbdrakter.
GENERELT

Det vi får oftest spørsmål om, er om en elitegruppe eller expressgruppe i klubben, kan kjøre
sykkelritt i en helt annen drakt enn klubbdrakten. Nei, det kan de ikke, så sant ikke en hel
klasse som beskrevet i pkt. 1.3.046 har like drakter – OG at grunnfarge og design er likt som
klubbens øvrige drakt. Altså, man kan ikke ha en hvit drakt med blå ermer i klubben, og ha
en elitegruppe som kjører i rødt med grønne striper. Poenget er at drakten til klubben skal
være gjenkjennelig, og lik for alle fra samme klubb i samme gren og klasse.
TURRITT

Så har vi i tillegg et Turrittreglement – fortsatt gjelder reglene for klubbdrakt. Her har man lov
til å kjøre for den bedriften man jobber i, OM KLUBBEN GODKJENNER DETTE.
Under §2 i Turrittreglementet for både landevei og terreng, står det:

«Ryttere med helårslisens i klubb skal kjøre med klubbens drakt i alle konkurranser om ikke
andre særskilte tilfeller er godkjent av klubben».
«Deltakelse for kommersielle team- eller lagsammensetninger uten tilknytning til NCF er ikke
tillatt».
Altså – særskilte tilfeller er ikke en elite- eller expressgruppe. Det er om en gruppe ønsker å
kjøre for en god sak, som f.eks. «Aktiv mot kreft», «MS-gjengen» eller andre konstellasjoner
for å få frem et viktig budskap.
RYTTERE PÅ UCI LAG I TURRITT

Norges Cykleforbunds styre vedtok styremøte 8. mars 2019, at vi følger UCIs anbefalinger
for ryttere på UCI lag i turritt. Det vil kort oppsummert si at vi har tatt vekk begrensningen
som tidligere lå under Reglement for turritt terreng for ryttere på U23 Cont eller Elite Pro.
På landevei ligger det fortsatt føringer for UCI ryttere i denne grenen. Vi legger oss på
samme regel som UCI, noe som vil si at ryttere på UCI Continental teams kan delta i 3 turritt i
året. Ryttere på UCI World Teams eller UCI Professional Teams kan ikke delta i turritt uten
godkjennelse fra Professional Cycling Council.

