Norges Cykleforbund – Lov- og regelverk

V-20.05.21

KONKURRANSEREGLEMENT FOR LANDEVEI (KL)
KAPITTEL VI – FLERDAGERS RITT (LFR)
Oppdatert med UCI endringer som trer i kraft 01.04.2021
Reglementene for landevei er samlet i UCI Cycling Regulations Road (UCI-R). Disse reglementene er
utarbeidet for internasjonale ritt, og alle UCIs medlemsforbund er pålagt å benytte dem som sine
egne. Nasjonalt er ikke disse reglementene dekkende.

Der det er avvik mellom UCI og norsk regelverk gjelder UCIs regelverk, dersom ikke annet er angitt i
reglement for norske særregler.
NCF har vedtatt egne tilleggsregler som gjelder for nasjonale ritt.
Spesielle norske regler og tilpasninger er skrevet i egne dokumenter.
Det er utarbeidet en innledning til konkurransereglementet for landvei. Dette er et eget dokument.
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KAPITTEL VI-N FLERDAGERS RITT
Flerdagers ritt
Definisjon
Flerdagers ritt er en serie med en-dagers ritt, med sammenlagt resultat og premiering.
Rittene som inngår i et flerdagers ritt skal arrangeres påfølgende dager.
Rittene kan arrangeres som nasjonale-, region- eller dagsritt.
Flerdagers ritt kan kun arrangeres for klassene M/K15-16
Resultater
Sammenlagt resultat kan enten baseres på tid eller poeng/plass siffer.
Ryttere som konkurrerer om sammenlagt premiering, må delta i alle rittene som inngår.
I beregning av sammenlagt resultat, vil ryttere som ikke fullfører på grunn av punktering, kjedebrudd
eller andre skader på sykkelen som gjør den ukjørbar, få 1 minutts tillegg i tid regnet ut fra dårligste
tid i klassen.
Ryttere som velger å bryte et av rittene, eller ikke starter i et av rittene, blir ikke med i
sammenlagtresultatet.
Resultater kan settes opp for hvert ritt, og sammenlagt, fra og med klassene M/K11-12.
For klassene 10 år og yngre skal det ikke settes opp resultatlister basert på tid eller plassering.
Premiering i flerdagers ritt
All informasjon om premier (antall, type, beløp og vilkår for tildeling) skal være tydelig angitt i
programmet eller den tekniske veiledningen for rittet.
Det skal også utdeles premier for hvert enkelt ritt som inngår i flerdagers rittet.
(ref. Generelle bestemmelser Kap III - § 6)
I klassene M/K10 år og yngre skal det være premier til alle som har fullførte både for hver dag.
I klassene M/K11-12 og eldre skal hvert enkelt ritt som inngår i et flerdagers ritt premieres iht. en-dags
ritt, dvs. min 1/3 i aldersbestemte klasser (se ovenfor).
Sammenlagt premiering i flerdagers ritt kan fravike krav til minimum 1/3 premiering
Ryttere kan starte i ett eller flere ritt.
Reglement for etapperitt kan være veiledende for flerdagers ritt.
Landeveisritt kjøres etter gjeldende trafikkregler og forskrifter samt UCIs reglement, NCFs Lov og
reglementer.
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