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• Livsstil (ingen alkohol eller rusmidler, samt nok søvn)

• Konsentrasjon (ikke bruke mobiltelefon - være 
oppmerksom til en hver tid)

• Vise hensyn (hensynsfull og forsiktig holdning viktigere enn 
høy selvtillit)

• Være forberedt på å trekke seg tilbake (ikke la seg presse 
av passasjerer til å ta unødvendig risiko)

I. FORORD

Denne guide er en oversettelse av UCI sin guide fra 2017, og 
beskriver obligatoriske regler for alle kjøretøy under sykkelritt. 

Alle som skal føre et kjøretøy under et aktivt ritt må hvert år 
gjennomføre og bestå NCF sitt sjåførkurs som kvalifiserer for 
lisens i kategori "driver". De som skal kjøre servicebil må ta 
eget kurs som kvalifiserer til servicelisens. Se sykling.no.

De fleste eksemplene i denne guiden er fra de aller største 
internasjonale rittene. Omfanget i nasjonale ritt er på et 
vesentlig enklere nivå.

UCI-reglene og denne guide skal til en hver tid følges. 
Kjennskap til rittavvikling og de tilhørende reglene, samt evnen 
til å tilpasse seg ulike rittsituasjoner er grunnleggende 
forutsetninger for å kunne bygge opp en god erfaring som 
sjåfør under sykkelritt. 

Erfaringen og frekvensen av sjåføroppgaver er avgjørende 
for hvilke roller en sjåfør kan ha. I tillegg til det rent teoretiske 
og regelverket er sjåførens egnethet også bestemt av:

Alle sjåfører er ansvarlige for sin egen atferd. Alle sjåfører i UCI-
ritt kan bøtelegges etter UCI sine satster, samt at sjåførlisensen 
kan trekkes tilbake.

Sanksjonene relatert til kjøring i en rittkortesje er definert i UCI 
sitt regelverk: artikkel 2.2.038. 

Norske arrangører må søke veimyndighetene om unntak fra 
veitrafikklovens paragraf 4, 5 og 6 for å kunne gjennomføre ritt 
på normal måte (hastighetsbestemmelser, veioppmerking, skilt 
etc.).  

Alle sjåfører må allikevel alltid forholde seg til vegtrafikklovens 
paragraf 3 som handler om å opptre hensynsfullt og være 
aktpågivende. Sjåfører i utrykning må til sammenlikning også 
forholde seg til nevnte paragraf. 

Norges Cykleforbund har utarbeidet en egen sikkerhetsmanual 
som omhandler det totale sikkerhetsopplegget i forbindelse 
med sykkelritt. Vi anbefaler alle sjåfører å sette seg godt inn i 
denne sikkerhetsmanualen.

https://sykling.no/landevei/sikkerhet/
https://sykling.no/lisens/
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TEAMBILER
• Èn eller to lagbiler er tillatt i kortesjen (avhengig av type ritt)

• Når to biler er tillatt skal de organiseres i to grupperinger/
kolonner bak feltet:

ɜ Første kolonne med lagene hovedbil i tillegg til nøytral 
service og ambulanse
ɜ Andre kolonne med lagenes ekstrabil i tillegg til 
ambulanse og oppsamlerbil/broom wagon. 

MEDIAKJØRETØY
• Mediabiler (Live-oppdatering, fotografer 

etc.)

• Foto-MC

• TV -MC

• TV og radio kommentator-MC

• TV-produksjonens servicekjøretøy

A. ORGANISERINGEN AV KORTESJEN
Vi definerer rittkortesjen for området mellom "første bil" og 
"siste bil" (biler med rødt flagg og grønt flagg).  (illustrasjon 1)
Eksemplene her er hentet fra ritt på høyeste nivå, og må 
tilpasses til det aktuelle nivået av sykkelritt. Alle aktive sykkelritt i 
Norge skal ha en "første bil" og en "siste bil".

Sikkerhetskjøretøy

POLITI
Politiet benytter enten biler eller MC i de tilfeller de er med for å 
regulere trafikken. Aktuelle politiroller:

• Politibil eller MC som sammen med "første bil" definerer 
start på kortesjen

• Politi-MC som sørger for hele eller deler av den mobile 
vaktstyrken 

• Politibil eller MC som sammen med "siste bil" definerer slutt på 
kortesjen.

MOBILE VAKTER

• Team av MC-vakter som sørger for det mobile vaktholdet 
(må ha bestått kurs for mobilvakter).

Offisielle kjøretøy

Arrangørens kjøretøy
Arrangøren har ansvaret for den totale organiseringen av 
rittet og bemanningen av alle nødvendige funksjoner. Dette 
gjelder spesielt planlegging av løyper og sikkerhet. Følgende 
kjøretøy er sentrale i den sammenheng

• Vaktsjef som kjører godt i forkant av rittet for å sjekke at alt 
er klart.

• Kommandobil for sikkerhetsledelsen som kjører ca. 5 
minutter i forkant av første rytter

• Rittleder/teknisk rittleder (plassert minimum 200 meter 
før første rytter).

• MC regulator(er); arrangørens "utstrakte arm" for å 
håndtere hendelser under rittet.

KOMMISSÆRER
Personene som er ansvarlig for sportslig gjennomføring og 
dømming av rittet. Dette er:

• Sjefskommissær/ President of the Commissaires' Panel  (denne 
bilen ligger alltid rett bak hovedfeltet). Radio tour-operatøren 
skal alltid sitte i denne bilen.

• Kommissær 2, denne bilen er alltid plassert foran i rittet

• Kommissær 3, er plassert i førte rekke av teambiler.

• Kommissær 4 (avhengig av størrelse på rittet) er plassert bak 
første rekke av teambiler.

• MC-kommissærer

• Måldommer (bil eller mc)

• Tidtakerkommissær (bil eller mc)

ARRANGØRENS TEKNISKE KJØRETØY
• Nøytral service

• Info MC

• Tavle MC

• Nøytral service MC

• Sambandsbil

• Rittlege, ambulanser og 
medisinsk mc

• Oppsamler/ broom wagon

VIP / GJESTEBILER

II. RITTKORTESJEN OG FORBEREDELSENE I FORKANT AV RITTET

FØRSTE/SISTE BIL

• "Første bil" med takskilt som varsler om sykkelritt og rødt 
flagg definerer starten på kortesjen i norske ritt.

• "Siste bil" med takskilt som varsler om sykkelritt slutt og 
grønt flagg definerer slutten på kortesjen i norske ritt. 
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Politi eller arrangørens "første bil"

Mobile vakter

Regulator

Kommissær 3

Fotografer

Medisinsk

Nøytral service-MC

Kommissær 2

Politi

Rittleder/teknisk rittleder

Kommissær

Regulator
TV MC

Info MC 2

TV MC

Kommissær

Rittlege

Sjefskommissær 

Fotograf

Info MC-1

VIP

Presse

Nøytral service

Neutral support

Nøytral service

Ambulance

Ambulanse

Broom wagon

Tauebil 

Politi-MC

Måldommersjef/
tidtaker

Kolonne 1 fo
rmlagbiler

Kolonne 2 for lagbiler

200 m minimum

Kommissær

Illustrasjon 1 | eksempel på plassering i stort internasjonalt 
ritt Avviker noe fra norsk oppsett

Samband

Tavle-MC

Drikke-MC
Presse
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Illustrasjon 1b | eksempel fra norsk ungdomsritt
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Illustrasjon 1c | eksempel fra NM-landevei
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B. GENERELLE REGLER FOR SJÅFØRER I RITTKORTESJEN

• Må ha gyldig førerkort

• Må ha nasjonal lisens utstedt fra Norges Cykleforbund 
(godkjent av UCI)

• Promillegrense 0% gjelder til en hver tid

• Nulltoleranse for rusmidler

• Bruk av setebelte er obligatorisk

• Bruk av mobiltelefon er ikke tillatt (bruk via
handsfreesystem skal også begrenses)

• TV-skjermer er ikke tillatt foran i bilen

• Maksimalt 4 personer (inkludert sjåføren) i biler i 
rittkortesjen. Gjelder ikke broom wagon.

I tillegg til de obligatoriske reglene, gjelder også følgende 
retningslinjer:

• Følge instruksjoner fra kommissærer og arrangør

• Kjenne til de grunnleggende trafikkreglene

• Kjenne til og respektere UCI-regelverket og de nasjonale
bestemmelser, samt all informasjon om sirkulasjon av 
kjøretøy i sykkelritt som gis i denne manual

• Ha tilstrekkelig erfaring med sykkelritt og nødvendige 
ferdigheter. Det stilles et ekstra stort krav til erfaring for 
sjåfører med oppgaver/sjåførroller tett på rytterne

• Delta på arrangørens briefingmøte(r) dersom det holdes

• Være klar i startområdet senest 10 minutter før start

• Alltid opptre høflig ovenfor øvrige sjåfører i kortesjen og 
publikum

E. FORBEREDELSE TIL START
Følgende kjøretøy stilles opp mellom "første bil" og startstrek:

• Sikkerhetskommando

• Mobile vakter og/eller politi-MC

• Andre kjøretøy som har en rolle i forkant av rittet (biler og
MC)

• Rittlederbil og kommissær 2

Det må alltid settes av tilstrekkelig med plass til rytterne bak 
startstreken. Følgende kjøretøy stilles opp mellom rytterne og 
"siste bil":

• Bilen til sjefskommissær

• Legebil

• Lagbiler/servicebiler

• MC med oppgaver bak feltet

• Andre kjøretøy fra arrangøren inkl. kommissærbiler, 
ambulanser, nøytral service og "broom wagon"/oppsamler.

Det er viktig at alle kjøretøy er i posisjon i god tid slik at ikke 
rytterne må flytte seg ved stratstreken for å gi plass til 
kjøretøy.

F. STARTEN AV RITTET
Alle kjøretøy i forkant av rittet unntatt rittleder, eller eventuelt 
kommissær 2 skal starte litt før selve starten går. Selve starten 
organiseres normalt med en nøytral sone (nøytralisert start). I 
denne sonen ligger rittleder sin bil, eventuelt kommissær 2 rett 
foran rytterne og markerer med flagg. Ved nullpunktet (km 0) 
skal det være god plass i forkant av rittet slik at alle kjøretøy kan 
akselerere og gi god plass til rytterne.
 (bilde 1). Det er kun 1 bil som skal ligger foran rytterne/kjøre 
master i den nøytrale sonen.
Alle sjåfører bør nullstille "tripteller" i bilen ved passering av 
nullpunktet.

C. GENERELLE REGLER FOR KJØRETØY
Alle sjåfører (arrangørkjøretøy, mediakjøretøy, nøytral service etc…) 
er ansvarlig for sitt kjøretøy og må:

• Sjekke at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand og ikke er 
skadet

• Sørge for at kjøretøyet er vasket

• Sørge for at akkrediteringsmerket som viser kjøretøyets 
rettighet i rittet er påført på frontrute og bak på bilen
(enten bilen har funksjon i selve rittkortesjen eller ikke)

• Sørge for fri sikt gjennom frontrute og bakvindu. Bakvinduet 
skal ikke være tildekket med reklame e.l

• Sørge for at bilen er utstyrt med  mottaker for "radio
tour". Sambandsradioen skal være skrudd på til en hver tid.

• Sjekke at sambandsradioen fungerer som den skal. Dette 
gjelder også mikrofon hvis kjøretøyet har en funksjon som 
krever dette

• Sjekke at kjøretøyet er maksimalt 1.66 m høyt

D. SPESIELLE REGLER FOR MOTORSYKLER

• Motorsykkelen må ha en størrelse og egenskap som gjør 
den egnet til bruk i sykkelritt

o Store MC på størrelse "Goldwing" e.l er ikke

egnet i en rolle tett på rytterne

o MC av type «chopper» er uegnet til de fleste roller i 

forbindelse med sykkelritt 

o Støysvake MC er å foretrekke

• Unngå om mulig sidevesker. Dersom de benyttes er 

sidevesker med avrundede kanter å foretrekke.

• Alle motorsykler som inngår i trafikkregulering i Norge er 

å anse som "mobile vakter". Disse førerne må ha bestått 

eget kurs og kunne fremvise kompetansebevis utstedt av 

Statens Vegvesen
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Bilde 1 | Rittleder/teknisk rittleder holder igjen rytterne fra start og frem til nullpunktet (km0). I mindre ritt utføres dette normalt av kommissær.
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Alle sjåfører er ansvarlige for sine kjøretøy, og må til enhver tid 
etterkomme instruksjoner fra kommissærer eller rittledelsen.

A. GENERELLE SIKKERHETSREGLER

Det er en rekke regler i rittkortesjen:

• Alle kjøretøy må skru på kjørelys (lys både foran og bak på
bilen)

• Nødsignallys skal aldri benyttes. Heller ikke av 
sikkerhetskjøretøy.

• Retningssignallys skal alltid benyttes ved skifte av fil for å 
varsle øvrige kjøretøy og ryttere

• Videofilming eller foto fra bil i bevegelse er forbudt

• Alle biler skal som en generell regel holde høyre kjørefelt. 

• Motorsykler skal som en generell regel følge etter hverandre 
på en rekke når de følger etter en gruppe ryttere eller feltet. 
Men vær alltid obs på "mørke kurver" / uoversiktlige plasser. 
Det kan være hindringer rundt svingen!

• Sjåfør må alltid ha god oversikt over rittsituasjonen før hun/
han "hopper inn" i rittet /  starter å følge rittet under veis på 
etappen/rittet. 

Er det utbrytergrupper? 
Hva er tidsavstandene? 
Nærmer feltet seg utbryterne? 
Løypeprofilen de neste km er også avgjørende for om man 
kan entre løpet med et kjøretøy. 

Kommer det en klatring snart? 
En vanskelig utforkjøring? 
Langesone eller innlagt spurt?. 

Uten å ha oversikt over denne informasjonen skal man aldri 
"hoppe inn" i løpet under veis.

Alle rittarrangører av aktive ritt skal søke om unntak fra 
Vegtrafikkloven. Disse unntakene gjør det f.eks mulig å bruke 
hele veien til konkurranse, kjøre mot enveiskjøringer samt bryte 
fartsgrensene i løypa. Det understrekes at disse unntakene kun 
gjelder for kjøretøy som er en del av rittkortesjen (normalt biler 
med gul akkreditering). Utenfor kortesjen gjelder til en hver tid 
alminnelige trafikkregler. Din oppførsel som sjåfør påvirker 
sykkelsporten sitt omdømme. Du skal alltid opptre eksemplarisk!

B. REGLER KNYTTET TIL PRIORITET
Det er en tydelig rekkefølge i forhold til prioriteten ulike kjøretøy 
har i rittet:

• Rytterne

• Kommissærer, rittledelse, regulatorer og sikkerhetskjøretøy

• Medisinsk tjeneste (legebil, ambulanser)

• Lagbilene(sportsdirektørene) og nøytral service

• Tekniske kjøretøy (info-MC, tavle-MC)

• Mediakjøretøy

• Gjestekjøretøy

• Andre tekniske kjøretøy (sambandsbil, broom wagon etc.)

C. BEVEGELSE I FRONTEN AV RITTET
(FORAN FELTET) (bilde 2)

Rittsituasjon: samlet felt (illustrasjon 2)
Når rittsituasjonen tillater det kan media -og gjestekjøretøy 
på omgang slippe seg ned mot feltet. Dette skal alltid skje i 
samarbeid med kommissærene og rittledelsen. Kjøretøyet kan 
slippe seg ned i en kort periode før det skal gå tilbake i 
normal posisjon foran rittleder sin bil. Det er ikke anledning 
til å ligge permanent i denne posisjonen.

III. SIRKULASJON UNDER RITTET

Bilde 2 |  Ved samlet felt skal biler og MC sirkulere foran rittleder/teknisk rittleder.
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Politi/mobile
vakter

Rittleder/teknisk
rittleder

Kommissær 

Regulator
TV-MC

Info 
MC 1

200 m minimum

Presse, VIP, og fotografer 
kan dersom rittsituasjonen 

tillater det slippe seg ned 
etter tur.

Sjefskommissær

Illustrasjon 2 | Standard oppsett i front ved samlet felt
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Rittsituasjon: Utbrytergruppe
Dersom en eller flere ryttere rykker fra hovedfeltet og etablerer 
et brudd som stabiliserer seg, kan en info-MC slippe seg 
ned (minimum 15 sekunders luke) for å identifisere rytter(ne) 
(bilde 3)
Når avstanden øker til over 30 sekunder kan følgende kjøretøy 
også slippe seg ned (illustrasjon 3):

• Kommissær-MC

• Regulator-MC

• Nøytral service MC

• TV-MC

• Foto-MC

Bilde 3 |  Når et brudd er i ferd med å bli etablert slipper info-MC seg ned for å lese 
startnummer og måle tidsavstanden mellom ledende ryttere og feltet.
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Politi/
mobil
vakt

Politi/mobile
vakterRittleder/teknisk rittleder

Kommissær

TV-MC

  Nøytral service 

Kommissær 
Info-MC

Tavle-MC 

Sjefskommissær

Minimum 30’’

200 m minimum

Illustrasjon 3

Regulator
Regulator overvåker luke 
mellom de to gruppene, og 
kjøretøyene i dette området
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 Mobil vakt / politi

Police

Rittleder/teknisk
rittleder

Lagbiler/servicebiler

Nøytral-
service 

Paramedic-MC

Kommissær

TV-MC

Info-MC 2

Info-MC 1

tavle-MC
TV-MC

Sjefskommissær

Minimum 1’ to
 1’30

200 m minimum Regulator

Nøytral service
KommissærNår avstanden øker til over 1 minutt kan følgende kjøretøy 

også ta posisjon ved utbryterne  (illustrasjon 4):

• Kommissærbil

• Nøytral servicebil

• Lagbiler

• Tavle-MC

• Paramedic-MC

Illustrasjon 4
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Police

Rittleder/teknisk rittleder 

VIP

Presse

Politi/mobile vakter

Kommissær
Nøytral service

KommissærLagbilder/servciebiler

Nøytral service

Paramedic-MC

TV-MC

Info-MC 1

TV-MC         

Sjefskommissær

Minimum 2’ to 3’

200 m minimum

Regulator

Foto-MC

Info-MC 2
Foto-MC

Når avstanden øker til 2-3 minutter kan følgende kjøretøy også 
slippe seg ned (illustrasjon 5):

• Mediabiler
• Gjestebiler
• Radio/TV kommentator-MC

Når luke mellom hovedfeltet og utbrytergruppen minsker må 
MC og biler kjøre forbi utbryterne og gå tilbake i posisjon foran 
rytterne. Alternativt må man stoppe på en sikker plass for å 
legge seg tilbake i posisjon bak hovedfeltet.

I større ritt vil en regulator kunne hjelpe kjøretøyene med å 
passerer utbryterne avhengig av rittsituasjonen og 
beskaffenheten på løypa på aktuelt punkt.

Illustrasjon 5
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Bilde 4 |  Ingen kjøretøy, ikke engang MC har anledning til å legge seg inn mellom
to grupper dersom tidsavstanden er under 15 sekunder. Dette er av sportslige 
hensyn.

I alle tilfeller:

• Minimumsgrensene for å kunne slippe seg ned bak en 
utbrytergruppe vil alltid kunne endres av rittledelsen eller 
kommissærene med bakgrunn i løypeprofilen. Følg alltid 
instruksene som kommer via Radio Tour.

• En bil eller MC må alltid be om tillatelse fra kommissær for 
å passere en utbrytergruppe

• Det er ikke tillatt for MC å legge seg inn mellom to
grupper dersom tidsavstanden er under 15 sekunder. Alle
MC må kjøre forbi rytter(ne) i bruddet (bilde 4) Dette gjelder 
også info-mc, regulator og kommissær-mc.
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D. SITUASJONER MED HØY RISIKO

Store tilskuermengder
Dersom det er så store tilskuermengder langs løypa at det ikke 
er mulig å kjøre på høyre side av veien skal alle kjøretøy kjøre 
forsiktig midt i veien. Bruk hornet på bilen flittig i slike 
situasjoner. Vær alltid ekstra oppmerksom på slike steder.

Passering gjennom byer og tettsteder
Alle kjøretøy i front skal øke avstanden inn mot byer og 
tettsteder. Dette gjør det mulig å passere hinder på en mer 
varsom måte (fartsdumper, rundkjøringer, folkemengder etc.)

Krysse planoverganger (jernbane/broer som kan åpnes)
Alle kjøretøy må være oppmerksomme når man nærmer seg 
planoverganger. Det må alltid legges inn god margin for 
passering av slike punkt, og lyssignal og bom må alltid 
respekteres. 

Innlagte spurter, bakkespurter og langesoner 
Alle kjøretøy må være oppmerksomme når man nærmer seg 
slike soner. Det er forbudt å passere ryttere når man nærmer 
seg sonene og også gjennom selve sonene.  

Kryssing av fjelloverganger/lange klatringer
Kun biler fra rittledelse, kommissærer, nøytral service og lag/
team har anledning til å ligge mellom en utbrytergruppe og 
hovedfeltet i lange klatringer. Øvrige biler må passere 
utbrytergruppen før klatringen, og opprette god avstand til 
rittet i den påfølgende utforkjøringen. Etter utforkjøringen kan 
de dersom rittledelsen og kommissærene tillater det legge seg 
tilbake i posisjon.

E.  KJØRING I SERVICEKØEN

Bilene ligger på rekke i høyre kjørefelt bak feltet. Venstre 
kjørefelt er reservert for MC og sirkulasjonen av servicebiler/
lagbiler bak feltet. Dersom et kjøretøy blir kalt opp av Radio Tour 
og får beskjed om å flytte seg til en annen spesifikk posisjon har 
dette kjøretøyet alltid prioritet i forhold til forflytning. Når 
et kjøretøy kjører forover i servicekøen skal hornet brukes 
for å varsle de øvrige kjøretøyene.

Lagbilene må alltid be om tillatelse fra sjefskommissær før de 
kan kjøre opp på siden av feltet, eller passere feltet. De har ikke 
anledning til å gi drikke til rytterne på de første 30 km og de siste 
20 km av rittet. De kan heller ikke snakke med en rytter innenfor 
de siste 5 km av rittet.

Dersom det kommer ryttere opp i servicekøen må alle kjøretøy 
bruke tydelige tegn, legge seg inn til høyre og slippe de frem.

F.  PASSERING AV RYTTERE, UTBRYTERGRUPPE ELLER FELTET
SAMT HVORDAN SLIPPE SEG TILBAKE
Kjøretøy må aldri passere ryttere, utbrytergruppe eller feltet:

• De siste 5 km før en innlagt spurt

• De siste 2 km av en klatring eller bakkespurt

• De siste 2 km før en langesone

• Ved farlige punkt annonsert av Radio Tour

• Mellom 25 km og 20 km før mål

o For å la lagbilene lange rytterne før langing 
ikke lenger tillates (20 km før mål)

• De siste 10 km av rittet

INSTRUKS FOR PASSERING AV RYTTERE OG Å BLI PASSERT
Kun 1 kjøretøy kan passere av gangen. Det må alltid skje på en 
varsom måte uten unødvendig økning av hastighet. Sørk for at 
rytterne ikke blir hindret. Hornet må alltid brukes flittig ved 
passeringer av ryttere. Man bør unngå å passere ryttere i 
tettbebygd strøk. Presse og media biler har ikke anledning til å 
passere feltet. 

Dersom et kjøretøy skal slippe seg tilbake bak feltet må det alltid 
stoppes på en sikker plass helt utenfor veibanen slik at ikke 
rytterne eller andre kjøretøy blir hindret.
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schéma 6

Politi

Politi / mobil vakt

Politi/mobil vaktRegulator

Tavle-MC

Info-MC

Foto-MC
Nøytral serviceLagbiler/servicebiler

TV-MC

G.  DE SISTE 20 KM
Gjestebiler og mediebiler må forlate rittet før det gjenstår 20 km 
av rittet.
Alle kjøretøy som ikke har en direkte funksjon i rittavviklingen og 
mediedekningen skal som en generell regel forlate rittet i denne 
siste avgjørende fasen av rittet. På den måten vil den sportslige 
avviklingen bli enklere og også gjøre det enklere å produsere 
gode TV-bilder. 

Biler og MC kan ikke ligge mellom ryttere dersom avstanden 
er mindre enn 30 sekunder. Et kjøretøy kan ved å være et 
visuelt punkt gjøre det enklere for feltet å kjøre inn utbrytere.

Deviation (omkjøring utenfor målstreken for de fleste kjøretøy) 
(illustrasjon 6)
Alle kjøretøy som ikke er autorisert til å passere målstreken må 
svinge av ved "deviation" punktet i målområdet. Alle større ritt 
skal ha en slik avkjøring før målstreken.
Dersom deviation er til høyre må alle kjøretøy følge etter 
hverandre godt ute til høyre av veibanen slik at ryttere som har 
falt av kan komme seg sikkert mål. Dersom deviation er til 
venstre må samme prosedyre følges på venstre side.

Illustrasjon 6
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Bilde 5 |  Fotografer i målområdet skal kunne ta bilde av enslig rytter som passerer mållinjen uten forstyrrelser i form av kjøretøy i bakgrunnen.  
Dette er bedre foir sportens omdømme.

Kjøretøy som kan passere målstreken
Bare følgende kjøretøy har anledning til å passere målstreken:

• Rittleder

• Kommissærer

• Legebil

• Ambulanser

• Siste bil og broom wagon

• Sikkerhetskommando

Dersom et kjøretøy (enten med hensikt eller ved et uhell) 
havner mellom to grupper med mindre enn 30 sekunders 
tidsavstand skal det alltid svinges av på deviation.
Vi anbefaler at ingen kjøretøy ligger direkte bak en enslig 
vinner som passerer mål (bilde 5)
Kjøretøy som skal passere målstreken i forkant av rittet må 
akselerere på den siste km slik at de passerer fotografene i 
målområdet minst 15 sekunder før rytterne.
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Bilde 6 |  Alle kjøretøy foran i rittet må opparbeide seg god avstand til rytterne før målgang slik at de ikke forstyrrer TV-bildene fra kamera i målområdet.

Spesielle situasjoner

MÅLOMRÅDE UTEN DEVIATION-PUNKT
I ekstraordinære sammenhenger kan det være målområder 
med begrenset areal ved målgang på toppen av et fjell/bakke. I 
slike tilfeller er det ikke alltid fysisk mulig å etablere deviation i 
målområdet. Kjøretøy som følger bak rittet må i slike tilfeller 
holde godt ut til høyre slik at det er plass for ryttere til å passere 
på venstre side. Kjøretøyene må deretter krysse målstreken ved 
passende luker mellom ryttere/grupper. Det må tas hensyn slik 
at TV-kamera og målfoto ikke blir blokkert.

LOKALE RUNDER / AVSLUTTENDE RUNDER
Antall kjøretøy må reduseres ved første målpassering når et ritt 
avsluttes med lokale runder. Kun kjøretøy med en essensiell 
funksjon skal følge med rundt i rundene. Alle andre kjøretøy 
svinger av på deviation-punktet ved første målpassering. 
Dersom det er TV-dekning på rittet er det svært viktig at alle 
kjøretøy i forkant opparbeider seg god avstand før målgang 
slik at de ikke forstyrrer TV-bildene fra kamera i målområdet 
(bilde 6)
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Å bli passert (av gruppe med ryttere eller følgebiler) 
MC-førere (og/eller) passasjerer må gi tydelig tegn før det gjøres 
en manøver som kan medføre risiko for andre trafikanter. Det 
samme gjelder ved behov for å stoppe.

B.  FORSKJELLIGE FUNKSJONER I RITTET HVOR MC BENYTTES
PÅ GRUNN AV SINE EGENSKAPER

Regulator MC
Regulatoren representerer arrangøren og er en del av 
rittledelsen. Denne personen har full oversikt over detaljene 
knyttet til rittavviklingen. (bilde 7)
Regulatoren er uunværlig i store ritt for å kunne håndtere alle 
kjøretøyene som er involvert. Hun/han vil kunne assistere 
rittledelsen underveis i rittet og sørge for god flyt og 
kvalitetssikring.

A. GENERELLE REGLER FOR MC I RITTET

Prioritet for media-MC: Følgende 
prioritet gjelder for media MC.

FØR DIREKTE TV-SENDING STARTER:

1. TV MC  som gjør opptak

2. Foto MC

3. Radio MC

UNDER DIREKTE TV-SENDING:
1. TV MC som produserer direktebilder

2. Foto MC

3. TV lydproduksjon

4. Radio MC

5. TV MC  som gjør opptak

IV. SPESIELLE BETRAKTNINGER OM BRUK AV MC

Bilde 7 |  Regulatoren (rød jakke) sørger for at det er sikkert å passere rytterne. Sjåførene/MC-førerne må også få tillatelse fra kommissær før de kan passere ryttere.

Regulatoren er godt synlig i kortesjen (egen jakke/vest) og skal 
sørge for at sikkerheten er ivaretatt for både ryttere og 
følgekjøretøy. Personen skal sikre at alle parter respekterer 
reglene for forflytning under rittet. Regulatoren skal være 
passasjer på MC og ikke kjøre selv. Regulator-MC kan ved behov 
krysse mållinjen.

Kommissær-MC
Kommissærene på MC forflytter seg raskt og enkelt slik at de 
til enhver tid kan assistere juryen. På lik linje med de øvrige 
kommissærene sørger MC-kommissærene for at konkurransen 
gjennomføres i henhold til regelverket. Kommissæren skal 
være passasjer på MC og ikke kjøre selv. Kommissær-MC kan 
krysse mållinjen.
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BILDE 8 |  Tavle-MC må kjøre såpass nærme at rytterne kan lese teksten på tavla. 
Denne oppgaven trenger stor erfaring.

MC med drikke (bilde 9)
Denne type MC er ikke vanlig på ritt i Norge, men vil være 
fornuftig under større ritt i varmt vær.

Nøytral service - MC
Nøytral service MC har samme funksjon som de nøytrale 
servicebilene. MC kan legge seg inn bak grupper tidligere 
enn bilene, og kan også manøvrere seg vesentlig enklere 
frem på teknisk krevende parti av løypa. Nøytral service 
MC må ha servicemann som passasjer. Nøytral service-MC 
kan ikke krysse mållinjen.

Gjeste - MC
MC med gjester har ikke anledning til å kjøre i rittkortesjen.

Info-MC
Info-MC sørger for informasjonen om rittets utvikling til Radio 
tour.  Info-MC sørger for å ta tidsavstander mellom grupper, 
identifisere ryttere i brudd og generelt sørge for oppdatert 
informasjon om rittutviklingen. Info-MC opererer på egen hånd 
og skal ikke ha passasjer. Info-MC kan ikke krysse mållinjen. I 
Norge har info-MC også en sentral oppgave knyttet til GPS-
tracking og generering av tidsavstander basert på GPS til 
rittledelse og kommissærer.

Tavle-MC
Tavle-MC skal sørge for at rytterne til en hver tid har oppdatert 
informasjon om tidsavstander. Tavle-MC kan ikke krysse 
mållinjen. (bilde 8)
Tavleoperatøren må være passasjer på MC

Mobile vakter / politi-MC
Alle større aktive ritt trenger støtte fra enten mobile vakter og/
eller politi-MC for å kunne ivareta sikkerheten på en god måte. 
I Norge er det politiet som bestemmer om en arrangør kan 
benytte seg av mobile vakter eller ikke. De mobile vaktene må i 
alle tilfeller ha bestått det til en hver tid gjeldende kurset for 
denne type vakt.

De største UCI-rittene i Norge har normalt bistand fra en større 
gruppe mobile vakter kombinert med en mindre gruppe politi-
MC. I noen tilfeller velger politiet selv å organisere det mobile 
vaktholdet med kun politi-MC.

Det mobile vaktholdet skal organiseres på en slik måte at det blir 
færrest mulige passeringer av rytterne. MC med vaktoppdrag 
skal ikke ha passasjerer. 

Gulflagging
Flagging av farlige punkt bør planlegges med stasjonære 
mannskaper. Men MC med vaktoppgaver (mobile vakter /
politi-MC) skal være utstyrt med flagg og fløyte. Det er 
normalt å overlate slike flaggoppgaver til MC på utvalgte punkt 
i løypene. Det vil også kunne oppstå uforutsette hendelser i 
rittet hvor det er nødvendig å varsle om fare.
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Bilde 9 |  I likhet med tavle-MC så må fører av flaske-MC ha stor erfaring i å kjøre i et sykkelritt. Flaske-MC er ikke vanlig i norske ritt.

C.  MEDIA MC

"Media Pool"
Definisjonen av "media pool" og hvordan dette kan fungere 
under ritt.

• "Media pool" kan bli opprettet og organisert i krevende 
deler/punkt av løypene i de største rittene dersom 
pågangen av foto-MC er stor. Fire fotografer vil i disse 
tilfellene bli tildelt roller (to foran og to bak). Disse 
fotografene må dele sine bilder med alle de øvrige MC-
fotografene i rittet.

• Dersom en slik "pool" blir iverksatt av rittledelsen i 
samarbeid med sjefskommissær, må alle øvrige foto-MC 
holde seg foran rittleder sin bil eller bak den siste lagbilen i 
kortesjen.

• "Media pool" er obligatorisk om den blir vedtatt, og foto 
må bare tas bakfra ved følgende rittsituasjoner:

ɜ Siste km før innlagte spurter

ɜ Siste km av kategoriserte stigninger/klatringer

 ɜ I langesonen

• "Media pool" kan iverksettes når som helst i rittet, og 
spesielt når forholdende krever det.

• På de siste 10 km av rittet vil kun de to foto-MC som ligger 
bak rittet få tilgang til å følge sjefskommissær sin bil frem til 
mål.

• Videre vil det under visse omstendigheter ville være 
begrensninger for andre media-MC enn de som produserer 
TV-bildene (både direkte og opptak).

Foto - MC  

HOVEDREGLER
• Det er ikke tillatt for fotografer å sitte bak-frem på MC

• Foto-MC kan ikke kjøre i rittet uten sin fotograf

FORFLYTNING I FRONT AV RITTET
• I fronten av rittet skal foto-MC alltid kjøre i forkant av 

rittlederbilen

• Foto-MC kan etter tur slippe seg ned mot fronten av rittet 
for å ta bilder. Så snart disse er tatt skal MC bevege seg 
tilbake til sin posisjon foran rittlederbilen.

• MC skal alltid bevege seg i henhold til instruksjoner fra 
kommissærene og eventuelt regulator.

• Foto-MC har ikke anledning til å ligge mellom grupper
dersom tidsavstanden er under 30 sekunder.

• Det er forbudt for foto-MC å være plassert foran en gruppe 
ved følgende rittsituasjoner:

ɜ  Siste km før innlagte spurter

ɜ  Siste km av kategoriserte stigninger/klatringer

ɜ  I langesonen

ɜ Når radio tour annonserer farlige/vanskelige punkt i løypa

• Foto-MC i fronten må forlate rittet før det er 5 km igjen til
mål på flate etapper og før det er 1 km igjen til mål ved
målgang på toppen av en klatring.
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FORFLYTNING BAK RITTET (bilde 10)
• MC bak feltet må følge etter hverandre bak bilen til 

sjefskommissæren i en rekke i venstre kjørefelt. Dette sikrer 
en bedre flyt for kjøretøy som blir påkalt for å komme frem til 
bakre del av feltet.

• Dersom det skjer en velt, punktering eller andre mekaniske 
hendelser må aldri venstre kjørefelt blokkeres.

• Foto-MC har ikke anledning til å kjøre mellom lagbilene/
servicebilene siden dette vil kunne forsinke kortesjen

• Foto-MC må be om tillatelse fra sjefskommissær og 
regulator(dersom det er regulator i rittet) før de kan 
passerer hovedfeltet.

• Regulatoren styrer forflytningen av MC bak feltet.

• MC har ikke anledning til å passerer feltet på de siste 20 km 
av rittet.

• På de siste 10 km av rittet er det kun de to "media pool" MC 
som får følge sjefskommissærens bil. Øvrige foto-MC kjører 
etter hverandre bak den siste lagbilen/servicebilen slik at de 
ikke blokkerer venstre kjørefelt.

I MÅLOMRÅDET
• Foto-MC i front som kommer til mål før første rytter kan 

passere målstreken. Fotograf må slippes av, og MC må 
forlate området umiddelbart.

• Foto-MC som kommer til mål sammen med første rytter, 
eller etter første rytter har ikke anledning til å passere 
målstreken. MC må svinge av på "deviation" punktet.

• Alle MC bak feltet må også svinge av på "deviation" punktet.

Bilde 10 |  Bak feltet skal MC kjøre på rekke på venstre side av veien. Ved behov vil venstre felt ryddes for å gi plass til servicebiler som skal frem eller for
å gjøre plass for ryttere som skal tilbake til feltet.

TV og radio kommentator MC 

HOVEDREGLER
• Det er ikke tillatt for kommentator å sitte bak-frem på MC.

• Ingen media-MC kan kjøre i rittet uten sin passasjer.

• MC kan kun kjøre opp på siden av ryttere når de sender 
direkte.

• Når de ikke sender direkte må de ligge i en posisjon der de 
ikke er til hinder for øvrige kjøretøy.

• Det er forbudt å intervjue ryttere underveis i rittet.

• Sportsdirektører kan intervjues frem til det er 10 km igjen av 
rittet.

FORFLYTNING I FRONT AV RITTET
• I fronten av rittet så er det regulatoren som styrer 

bevegelsen på denne typen MC.

• Kommentator-MC kan ikke legge seg inn mellom grupper
dersom tidsavstanden er under to minutter.

• Kommentator-MC må ikke passere ryttere i følgende 

situasjoner:

ɜ  Siste 2 km før innlagte spurter

ɜ  Siste km av kategoriserte stigninger/klatringer

ɜ  I langesonen

ɜ Når radio tour annonserer farlige/vanskelige punkt i løypa
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FORFLYTNING BAK RITTET (bilde 10)
MC bak feltet må følge etter hverandre bak bilen til 
sjefskommissæren i en rekke i venstre kjørefelt. Dette sikrer en 
bedre flyt for kjøretøy som blir påkalt for å komme frem til bakre 
del av feltet.

I MÅLOMRÅDET
• På de siste 10 km av rittet kjører TV/radio kommentator 

MC etter hverandre bak den siste lagbilen/servicebilen.

• TV/radio kommentator MC i front må kjøre til mål når det 
er 5 km igjen av rittet.

• TV/radio kommentator MC kan ikke passere målstreken, 
og må ta av på "deviation" punktet.

TV-MC 

HOVEDREGLER
• Det er ikke tillatt for TV-fotograf å sitte bak-frem på MC.

• Kun 1 TV-MC kan filme på samme plass til samme tid.

• TV-fotografene må filme fra ¾ vinkel foran rytterne eller fra 
¾ vinkel bak rytterne.

• De må aldri ligge i en slik posisjon at de påvirker utviklingen 
i rittet (la ryttere få fordel av luftstrømmen). Dette gjelder 
spesielt når rytternes fart er høy.

• På fjelletapper og klatringer generelt skal det i så stor grad 
som mulig filmes bakfra fra de forskjellige gruppene

FORFLYTNING FORAN I RITTET (bilde 11)
• TV-MC foran feltet må legge inn et avstandsbuffer med 

tanke på sikkerheten. Det skal filmes fra ¾ vinkel. TV-MC skal 
ikke ligge permanent i samme posisjon, og må ikke bli et
visuelt referansepunkt som bidrar til en mer effektiv jakt på 
en utbrytergruppe.

• Ingen MC er tillatt mellom ledende ryttere og feltet eller 
grupper av ryttere dersom tidsavstanden er under 15 
sekunder. Alle MC må da kjøre forbi rytter(ne) i bruddet.

FORFLYTNING BAK RITTET
• TV-MC kan bare passere feltet mens det filmes dersom 

veien er tilstrekkelig bred.

• Det må alltid vises hensyn til sirkulasjonen av kjøretøy bak 
rytterne slik at disse kommer seg frem ved behov(service, 
eller passering av rytterne).

Bilde 11 | TV-MC må filme fra ¾ vinkel foran rytterne, og må plassere seg på motsatt side i forhold til vinden slik at de ikke gir fordel til rytterne

MÅLGANG
• Det er ikke tillatt å passere feltet på de siste 10 km av rittet

• På de siste 10 km av rittet er det kun MC som sender direkte 
som kan ligge bak feltet. Andre MC må kjøre på rekke bak 
den siste servicebilen for å holde venstre kjørefelt tilgjengelig 
for andre kjøretøy.

• TV-MC som kommer mot mål sammen med ryttere skal
alltid svinge av på "deviation"- punktet.

• Dersom en TV-MC har behov for å krysse mållinjen må den i 
likhet med foto-MC forlate rittet 5 km før mål.

• TV-MC i front må akselerere så snart de stasjonære 
kameraene i målområdet kan følge rittet, og så svinge av på 
"deviation"-punktet
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V. PROSEDYRE I FORBINDELSE MED
VELT

Medisinske kjøretøy og ambulanser har alltid fortrinnsrett i forbindelse med 
velt.

Dersom det er en velt i utbruddet eller feltet (illustrasjon 7):

• Regulatoren har en sentral rolle i forbindelse med velt. 
Hun/han skal sørge for å forhindre ytterligere hendelser/
ulykker ved å fjerne eventuelle hindringer i veien, og 
deretter sørge for god trafikkflyt. Spesielt fokus vil være å 
sikre adkomst for medisinske kjøretøy.

• Kjøretøyene til rittledelse og kommissærer skal ikke stoppe 
ved en velt. Ved behov kan kommissær-MC bistå på stedet 
for å sikre den sportslige gjennomføringen. Kommissær-MC 
vil også ta over regulator sin oppgave dersom rittet ikke har 
en regulator.

• Alle andre kjøretøy i kortesjen skal til en hver tid slippe
frem legebil og ambulanse(r) ved å holde seg godt til høyre.

• Legebilen stopper alltid direkte bak velten.

• Ambulansen stopper direkte foran skadestedet.

• Servicebilen til involverte ryttere skal stoppe foran
ambulansen.

• Dersom media-MC vil dekke hendelsen må de stoppe på siden 
av veien og sørge for at de ikke blokkerer andre kjøretøy.

• Alle andre lagbiler og andre kjøretøy som ikke er involvert i 
hendelsen skal fortsette. Broom wagon og "siste bil" må 
alltid vente på stedet til situasjonen er avklart.
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I de aller største internasjonale rittene skal det alltid være en 
eskorte-MC (mobil vakt eller politi-MC) foran hver rytter. Den 
norske sikkerhetsmanualen og normer for NC og NM har en 
egen beskrivelse knyttet til dette temaet.

Denne MC blir en visuell referanse for rytteren og føreren må 
derfor være spesielt godt forberedt slik at den ikke sørger for at 
rytteren kjører feil vei.

Eskorte-MC må ligge minst 10 sekunder foran rytteren (ca. 
100-150 m) slik at den ikke er til hinder eller fører til at rytteren får 
en fordel av dragsuget bak MC.

B. PROLOG

Under prologer og korte temporitt (under 15 km) er det kun 
de følgende kjøretøy som er tillatt bak rytteren:

• En servicebil eller nøytral service

• En bil fra rittledelsen eller kommissær-kjøretøy

• TV-MC

Under en prolog kan ikke kjøretøy passere ryttere.
Foto-MC har ikke anledning til å følge rytterne, og må ta 
oppstilling langs løypa. Foto-MC kan følge etter en rytter uten å 
ta bilder for å kjøre inn til mål. I målområdet skal "deviation" 
benyttes.
Foto-MC som kommer inn bak siste rytter kan krysse mållinjen 
for å komme seg effektivt til seiersseremonien.

VI. TEMPORITT

Det er spesielle regler for kjøretøy når det gjelder kjøring i 
forbindelse med temporitt. De følgende bestemmelser gjelder 
også for lagtempo. Det er særegne regler knyttet til kjøring av 
service under temporitt og lagtemporitt i Norge (ikke tillatt i alle 
klasser).

A. MC ESKORTE / MOBIL VAKT

Bilde 12 |  Servicebilen/lagbilen må alltid ligge minst 10 meter bak rytteren

C. TEMPORITT OG LAGTEMPORITT

• KJØRETØY skal aldri passere ryttere (unntatt ved 
situasjoner der ryttere tar igjen hverandre).

• Servicebilen skal alltid ligge minst 25 meter bak rytterne. De 
må aldri passere eller kjøre opp på høyde med rytterne 
(bilde 12)

• Ved en hendelse må teknisk assistanse alltid foregå 
stillestående, og det skal alltid sørges for at andre ryttere 
ikke blir hindret

• Servicebilene kan ha med seg reservesykler og reservehjul.
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• Reserveutstyr kan aldri holdes klar eller gjøres klart i fart
utenfor kjøretøyet.

• Det er kun anledning for sjåføren og tre passasjerer å
sitte i bilen.

• Arrangøren kan dersom løypa tillater det åpne for media og
gjestekjøretøy bak ryttere.

• Det kan maksimalt følge fire biler bak en rytter. Dette 
antallet kan bli redusert av rittledelsen eller kommissærene 
av hensyn til løypas beskaffenhet.

• Kjøretøy som følger en rytter skal alltid ligge bak 
servicebilen eller den nøytrale servicebilen. (bilde 13)

• I målområdet skal alle kjøretøy svinge av på "deviation"-
punktet (unntatt rittledelse og kommissær-kjøretøy).

• Den siste rytteren skal også følges av en ambulanse og 
"siste bil"

Bilde 13 |  I lagtempo har servicebilene prioritet foran alle andre kjøretøy

Bilde 14 | I temporitt kan TV-MC kun filme fra ¾ vinkel bak rytteren. Det skal aldri filmes forfra/foran rytteren.

D.  SPESIELLE REGLER FOR MC

• TV og foto MC kan kun filme og ta bilder  fra ¾ vinkel
bakfra. (bilde 14)

• Foto-MC kan få anledning til å passere ryttere etter tillatelse 
fra rittledelse eller kommissær.

• Dersom det er flere media-MC bak en rytter er det kun 
anledning til at en av disse kan jobbe av gangen. Andre MC
må holde seg bak servicebil og kommissærbil.

• MC som ankommer mål bak en rytter må svinge av på
"deviation"-punktet.

• MC som ankommer mål bak siste rytter kan krysse mållinjen
bak de offisielle bilene, men kan ikke samtidig filme eller ta 
bilder.
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CONTRE LA MONTRE 

20’’

Around 200m / 250m 

10’’

Ca 100m / 15
0m 
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 schéma 3

10 m 
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minimum

10 m 
minimum

10 m 
minimum10 m 

minimum

E.  SITUASJON HVOR RYTTER TAR IGJEN ANNEN RYTTER
Gjelder også lagtempo. 

NORMALSITUASJON VED STARTEN AV ET TEMPORITT
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CONTRE LA MONTRE 
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Ca.  200m / 250m 
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Around 100m / 15
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minimum

10 m 
minimum

25 m 
minimum

10 m 
minimum10 m 

minimum

RYTTER SOM ER I FERD MED Å BLI TATT IGJEN
Når tidsavstanden mellom to ryttere faller til rundt 20 sekunder 
og en rytter er i ferd med å bli tatt igjen må eskorte-MC kjøre 
forbi rytteren som blir tatt igjen, og ta posisjon fremme ved 
denne rytterens eskorte-MC.
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CONTRE LA MONTRE 

20’’

Around 200m / 250m 

10’’

Around 100m / 15
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10 m 
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25 m 
minimum25 m 
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Kjøretøyet som følger den første rytteren må stoppe for å slippe forbi den andre rytteren.
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CONTRE LA MONTRE 

20’’

Around 200m / 250m 

 schéma 4

 schéma 5

 schéma 6

25 m 
minimum

10 m 
minimum

10 m 
minimum

10 m 
minimum

INNKJØRT RYTTER
Etter å ha blitt forbikjørt av rytteren kan kjøretøyet ta posisjon 
bak rytterne.
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CONTRE LA MONTRE 

20’’

Ca. 
200m / 250m 
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 schéma 5

 schéma 6

10 m 
minimum

25 m 
minimum

10 m 
minimum

10 m 
minimum

INNKJØRT RYTTER BLIR FRAKJØRT
Eskorte-MC returnerer til sin plass foran frakjørt rytter.
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CONTRE LA MONTRE 

20’’

Around 200m / 250m 

 schéma 4

 schéma 5

 schéma 6
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minimum

10 m 
minimum

25 m 
minimum

25 m 
minimum

Servicebilen til den frakjørte rytteren forblir bak sin rytter. 
Servicebilen til den ledende rytteren kan passere den frakjørte 
rytteren og gå tilbake i posisjon bak sin rytter. Andre kjøretøy 
(media/gjest etc.) har ikke anledning til å kjøre forbi
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CONTRE LA MONTRE 

10’’ 

Around 100m / 15
0m 
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 schéma 8

25 m 
minimum

F.  SPESIELLE REGLER FOR FRAKJØRTE RYTTERE I LAGTEMPO
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CONTRE LA MONTRE 

10’’ 

Ca. 1
00m / 150m 

 schéma 7

 schéma 8

10 m 
minimum

Når en eller flere ryttere faller av i lagtempo kan servicebilen 
passere rytter(ne) når tidsavstanden er minimum 10 sekunder.
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