
 

Masters Cup Landevei – Særregler 2021 

 

1. Masters Cup Landevei (MC) omfatter alle klasser Menn og Kvinner fra 30 år og eldre med 
Masters-lisens. 
 

2. Masters Cup Landevei består av et antall Masters ritt (NM Masters, Masters Cup-ritt og 
enkeltetapper). 

 - Kategori 1, 1000 poeng 
- Kategori 2, 800 poeng  
- Kategori 3, 600 poeng 
- Kategori 4, 300 poeng 

 - Kategori 5, 100 poeng 
 

3. Tidtaking/Poengberegning: 

 Arrangøren kan selv velge tidtakersystem foretrukket Eqtiming, men skal utarbeide rene 
resultatlister for Mastersklassene straks etter målgang og presentere disse på et definert 
format på web senest innen 3 timer etter målgang.  

 Oversikt over resultater/poeng i Masters Cup legges ut ukentlig. Dette håndteres av NCF. 

 Poeng gis etter modell av NC Elite, med kategorier 1, 2, 3, 4 og 5. Se tabell i eget 
dokument. 

 Ritt med flere etapper gir poeng etter sin kategori for sammenlagt plassering, pluss 
poeng for enkeltetappene. Etapperitt skal bestå av minst 3 etapper, ila av minst 2 
påfølgende dager. Sammenlagtpoeng gis kun hvis alle etapper er fullført. 

 NM Masters består av 2 ritt, tempo og fellesstart.  

 I VM Masters er det vinner av NM Master som deltar, samt eventuelt tildelte wildcards 
og etter gitte kvalifikasjonsritt (UCI Gran Fondo World Series), i henhold til UCI sine 
bestemmelser. 

 I Nordisk Mesterskap Masters (NMM) er det NM Masters som danner grunnlaget for 
uttaket.  

 NB! Om det er flere enn 1 søker i samme region som søker om masterritt på samme 
dato, vil det bli gitt poengsum etter laveste kategori. 
 

4. En rytter kan delta i så mange ritt han/hun ønsker, og alle ritt teller i cupen. I 
klubbkonkurransen teller alle oppnådde poeng i alle ritt (ref. pkt. 8). 
 

5. Ved poenglikhet blant de tre beste etter avsluttet Masters Cup, går den med lavest 
samlet plassiffer i de to NM disiplinene foran. Ved fortsatt poenglikhet teller antall 
førsteplasser, så antall andreplasser osv. Fra fjerdeplass i klassen og nedover blir det delt 
plassering ved poenglikhet. 



 
 
6. Følgende klasseinndeling gjelder i Masters Cup: 

 M/K 30-34 år, M/K 35-39 år, M/K 40-44 år, M/K 45-49 år, M/K 50-54 år, M/K 55-59 år,  
M/K 60-64 år, M/K 65-69 år, M 70-74 år, K70 år+, M75-79 år og M80+. 
I Masters Nordisk Mesterskap er klasseinndelingen for menn den samme som i NM 
Masters. Klasseinndelingen for kvinner er fra 2018 foreslått endret fra 10-årsklasser til 5-
årsklasser. Kvinneklasser i Nordisk 2018 blir (med forbehold om at det godkjennes av det 
Nordiska Cykelförbundet): K30-34 år, K35-39 år, K40-44 år, K45-49 år, K50-54 år, K55-59 
år K60-64år, og K65år+ 
 

7. De tre beste i hver klasse etter avsluttet Masters Cup tildeles medaljer. Øvrig 
premieringer er arrangørens ansvar. Pengepremier er tillatt i Mastersritt. 
 

8. Den klubben som sammenlagt oppnår flest poeng i Masters Cup blir tildelt en pokal. 
    

9. Distanser i henhold til ØPM gjelder NM Masters.  
 

10. MC rittene kjøres etter NCFs kapprittreglement med følgende tilføyelser: 

Tilfredsstillende garderobe og sanitære forhold må være tilgjengelig. 

Resultatlister lastes inn i arrangementet på Eqtiming evt. i excel-format etter gjeldende 
regler og krav.  
 
Informasjon om resultater og poengstillingen i Masters Cup finnes på NCF’s hjemmeside.  
 

11. For å delta i Masters Cup, NM Masters og NMM (Nordisk) må rytterne ha gyldig 
Masterslisens i sin klasse, løst gjennom klubb tilsluttet NCF. Engangslisens gjelder ikke i 
Masters Cup Landevei. 
 

12. Deltakerne i MC får starte i øvrige aktive ritt samt turritt med sin aktive Masters-lisens. 
 I NC-ritt og NM gjelder særskilte regler. 

 

13. Når det pga. få startende i klassene velges samlet startfelt, skal startnummer 
fargekodes slik at det klart framgår hvilke ryttere som konkurrerer mot hverandre. 
Alternativt nummerserier som klart skiller klassene fra hverandre. 

 I Mastersritt fellesstart er det kun Mastersryttere som starter, ikke andre aktive eller 
turklasser. I ritt med få deltakere kan det søkes om dispensasjon for samlet start av 
aktive klasser. 
 



Til informasjon: 
Uttak til landslag plass i Masters Nordisk Mesterskap (NMM) skjer på bakgrunn av 
resultater i NM Masters. For øvrig er det fri påmelding til NMM, påmelding og 
startkontingent til arrangøren via Eqtiming (informasjon vil bli publisert på sykling.no når 
innbydelse foreligger).  
 
Aktuelle kandidater til landslaget bør etter sine plasseringer i MC og NM være forberedt 
på uttak til NMM, som er åpent for deltakelse både med landslag og klubblag. Ryttere 
som ønsker å delta i NMM kan på forhånd informere NCF v/Mastersutvalget. Dette bør 
skje så tidlig som mulig, helst før NM. Uttaksbrev / e-post blir sendt umiddelbart etter at 
uttaket er klart.  
 
Ryttere landslag og klubb\ må betale 60 Euro i arrangørlandets valuta pr. distanse. 
Endelig startkontingent i arrangørlandets valuta vil fremgå av rittinnbydelsen.  
Kvalifiserte via UCIs Gran Fondo World Serie og landslagsryttere dekker selv utgiftene. 
 
Det vil være mulig å kjøpe landslagstøy fra NCF. Regjerende Norgesmestere bruker sin 
Mestertrøye.  
 
 
Nærmere orientering senere på nettsiden vedrørende uttak og påmelding av lag til 
mesterskapene. 
 


