Norges Cykleforbund – Lov- og regelverk

V-20.05.21

KONKURRANSEREGLEMENT FOR LANDEVEI (KL)
KAPITTEL VII – CRITERIUM (LVC)
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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CRITERIUM

2.7.001 Introduksjon
For alle forhold som ikke omhandles nedenfor, skal de generelle bestemmelsene for landevei
og reglementet for endags fellesstartritt anvendes.
2.7.002 Definisjon
Et kriteriumsritt er et landeveisritt som går på en rundbaneløype stengt for annen trafikk, og
som gjennomføres i henhold til en av følgende metoder:
1. resultat basert på målgang etter siste runde
2. resultat basert på antall fullførte runder og antall poeng oppnådd i innlagte spurter
(poengritt)
2.7.003 Dersom kriteriumene omfatter flere ritt, skal det individuelle rittet alltid kjøres sist.
2.7.004 Organisasjon
Det er ikke tillatt å arrangere et kriteriumsritt dagen før et internasjonalt ritt uten at det er
inngått en individuell kontrakt mellom arrangøren og hver involvert rytter.
2.7.005 De nasjonale sykkelforbundene skal sende sin kriteriumskalender for påfølgende år til UCI
senest 1. september.
Arrangører av kriteriumsritt som ikke er oppført på denne kalenderen, kan ikke invitere
ryttere fra et UCI-registrert lag eller gi dem tillatelse til å delta.
Dersom UCI ikke har mottatt den nasjonale kriteriumskalenderen innen tidsfristen, kan ikke
de aktuelle arrangører invitere ryttere fra et UCI-registrert lag eller gi dem tillatelse til å
delta.
2.7.005 Kalender avgift
Tillegg For å få tillatelse til å invitere ryttere fra UCI World Team eller UCI Women’s World Team må
arrangøren betale en årlig kalenderavgift til UCI. Betalingsfrist er 1. september året før rittet
skal arrangeres.
Kalenderavgiften fastsettes av UCI og finnes i UCIs Financial Obligations.
Dersom betalingen ikke er registrert hos UCI innen 1. september, blir ikke rittet registrert i
UCIs terminliste.
I tillegg utsteder UCI en Bot på CHF 1.000,- med tillegg av CHF 100,- per dag.
2.7.006 En arrangør kan ikke inngå kontrakt med en rytter fra et UCI World Tour lag med mindre
minst 50 % av de deltakende rytterne tilhører et UCI-registrert lag.
Arrangørens nasjonale sykkelforbund kan øke denne grensen.
2.2.007 Et område på minst 150 meter før og 50 meter etter målstreken skal avgrenses med gjerder.
Dette området skal utelukkende være tilgjengelig for personer som arbeider for arrangøren,
ryttere, paramedisinsk personell, lagledere og akkreditert presse.
Området før målstreken skal være avgrenset med gjerder fra begynnelsen av det siste
hjørnet dersom den siste rette strekningen før målstreken er kortere enn 300 meter. (tekst
endret 01.01.02)
2.7.008 Dersom et ritt avsluttes etter solnedgang, må løypen være tilfredsstillende opplyst.
I motsatt fall skal rittet avlyses eller stoppes.
2.7.009 Dersom rittet avsluttes etter kl. 22:00, må arrangøren besørge hotellrom og frokost for
rytterne fra UCI-registrerte lag.
2.7.010 Arrangøren skal besørge garderober for rytterne.
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2.7.011 Premier og godtgjørelser
Arrangøren skal sende ut en premieliste sammen med invitasjonen før han godkjenner
påmeldinger til rittet.
2.7.012 Dersom det i tillegg til premier, skal utbetales en fast godtgjørelse for deltakelse i rittet, skal
denne godtgjørelsen fastsettes i en individuell kontrakt mellom arrangøren og den enkelte
berørte rytter.
For ryttere som tilhører et UCI-registrert lag, må kontrakten medundertegnes av en
representant for laget.
2.7.013 Det kontraktsfestede beløpet skal utbetales av arrangøren selv om rittet avlyses eller
avbrytes.
Beløpet fastsettes etter gjensidig avtale mellom arrangøren og den enkelte berørte rytter.
2.7.014 Premiepenger skal kun utbetales til rytterne som har vunnet disse.
2.7.015 Premier og kontraktsfestede beløp skal utbetales senest én time etter avsluttet ritt.
2.7.016 Distanser
En runde skal være mellom 800 og 10 000 meter.
2.7.017 Maksimal tillatt distanse for rittet skal være som følger:
Runde lengde
800 m – 1.599 m
1.600 m – 2.999 m
3.000 m – 3.999 m
4.000 m – 10.000 m

Maksimal distanse
80 km
110 km
132 km
150 km

2.7.018 Metode med innlagte spurter
Programmet/den tekniske veiledningen skal angi systemet for innlagte spurter og
poengtildeling. Følgende bestemmelser får automatisk anvendelse:
2.7.019 Innlagte spurter skal finne sted ved målstreken og etter et antall runder som alltid skal være
det samme mellom to spurter.
2.7.020 Poeng kan tildeles den første rytteren som passerer målstreken i runder uten innlagte
spurter.
Antallet slike poeng kan ikke overskride 40 % av poengene som tildeles vinneren av en
innlagt spurt.
2.7.021 En rytter eller en gruppe på 20 ryttere eller færre som blir frakjørt og tas igjen med en
runde av de førende rytterne, skal tas ut av rittet.
Dersom en slik gruppe består av flere enn 20 ryttere, skal juryen bestemme om disse
rytterne kan fortsette eller skal tas ut av rittet.
2.7.022 Ved et uhell som er godkjent i henhold til reglene for baneritt (artikkel 3.2.021), skal
rytteren ha rett til en nøytralisering på én eller to runder.
Dette bestemmes av kommissærene, avhengig av banens lengde.
Etter nøytraliseringen skal rytteren vende tilbake til rittet, men vedkommende vil ikke kunne
oppnå poeng i den påfølgende spurten.
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2.7.023 Resultater
Resultatene skal fastsettes som følger:
- Vinneren er den som har tilbakelagt flest runder.
- Ved et likt antall runder skal antall oppnådde poeng avgjøre.
- Ved et likt antall runder og poeng skal antall vunne innlagte spurter avgjøre.
- Dersom det fortsatt er uavgjort, skal plasseringen i sluttspurten avgjøre.
Norsk tilpasning:
Alternativ rangering:
Vinneren er den som har kjørt fulldistanse på kortest tid.
Distansen kan angis i antall runder eller en viss tid pluss et antall runder.
Antall avsluttende runder kan tilpasses klasse og distanse.
Det skal ikke være færre enn 3 avsluttende runder.
Det er ikke lov å motta teknisk hjelp i de avsluttende rundene.
2.7.024 En rytter skal anses å ha tatt igjen feltet med en runde når vedkommende innhenter den
siste rytteren i det største feltet.
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