
Masters Cup Terreng - Regler 2021 
 

1. Masters Cup Terreng (MC) omfatter alle klasser Menn og Kvinner fra 30 år og 

eldre med Masterslisens. 

2. Masters Cup Terreng består av et antall Mastersritt (NM Masters, Masters 

Cup-ritt og eventuelt 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, men skal utarbeide rene 

resultatlister for Mastersklassene rett etter målgang og presentere disse på 

definert format rett etter rittet og senest innen 3 timer etter målgang. 

Sammenlagtlister vil bli håndtert elektronisk og skal legges ut på web samme 

dag som rittet ble arrangert. Dette håndteres av Mastersutvalget / NCF. 

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

eget dokument. 

4. En rytter kan delta i så mange ritt han/hun ønsker, og det gis poeng for alle 

ritt. 

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 NM og Master Cup: 

M30-34 år, M35-39, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64, M65-69, 

M70+ 

K30-34 år, K35-39, K40-44, K45-49, K50-54, K55-59, K60-64, K65-69, K70+ 

7. De tre beste i hver klasse etter avsluttet Masters Cup tildeles medaljer. Øvrig 

premiering er arrangørens ansvar. Det er nå tillatt med pengepremier i MC. 

8. MC rittene kjøres etter NCF' s kapprittsreglement med følgende tilføyelser: 

Resultatlister sendes NCFs kontor og / eller den person som er oppnevnt av 

Mastersutvalget. Informasjon om resultater og poengstillingen i MC finnes på 

NCFs internettside www.sykling.no 

9. For å delta i MC, Masters NM og internasjonale Mastersritt må rytterne ha 

gyldig Masterslisens i sin klasse, løst gjennom klubb tilsluttet NCF. 

Engangslisens gjelder ikke i Masters Cup. 

10. Deltakerne i MC får starte i øvrige aktive ritt, samt turritt med sin aktive 

lisens. Kan dog ikke starte i NM elite og Masters NM samme år. Deltager må 

starte i Masters klasse for å få resultat i MC. 

11. Aktive klasser kan samkjøres startmessig men skal holdes adskilt fra 

turklassene. 

12. Når det p.g.a. få startende i klassene velges samlet startgruppe, skal 

startnummer fargekodes slik at det klart framgår hvilke ryttere som 

konkurrerer mot hverandre. Alternativt nummerserier som klart skiller 

klassene fra hverandre. 


