Norges Cykleforbund – Lov- og regelverk

V-20.05.21

KONKURRANSEREGLEMENT FOR LANDEVEI (KL)
KAPITTEL IX – ANDRE RITT (LAR)
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 VIII

V-20.05.21

INDIVIDUELLE RITT

2.9.001 Introduksjon
Andre typer landeveisritt, også referert som «andre ritt» eller «spesielle ritt» som ikke er i
henhold til konkurranseformatene beskrevet i Part 2, Kapittel III til VII.
Eksempler er sammenlagtresultater basert på poeng, ritt bak pacer, utslagning/sprint,
bakkeritt og maraton landeveisritt m.fl.
Dette er ritt som kan arrangeres dersom NCF (det nasjonale forbund) eller UCI har godkjent
slike ritt på den kontinentale eller internasjonale kalenderen.
2.8.002 Definisjon
Et individuelt ritt er et landeveisritt der bare enkeltryttere kan delta.
2.8.003 Vilkår
Individuelle ritt kan kun registreres i de nasjonale terminlistene, under følgende vilkår:
1. Hver enkelt rytter melder seg på individuelt
2. Ryttere som tilhører et UCI World Team kan delta i inntil 3 individuelle ritt per år.
3. Maksimalt 3 ryttere fra samme UCI-registrerte lag kan delta i individuelt ritt
4. Minste premiesum skal være CHF 8 000,-.
5. Maksimale distanser er 170 km for menn og 120 km for kvinner.
6. En runde skal være minimum 10 km lang.
7. Det er kun nøytrale servicebiler
8. Lagbiler tillates ikke i rittet.

Andre typer landeveisritt, også referert som «andre ritt» eller «spesielle ritt» som ikke er i henhold til
konkurranseformatene beskrevet i Part 2, Kapittel III til VII.
Eksempler er sammenlagtresultater basert på poeng, ritt bak pacer, utslagning/sprint, bakkeritt og
maraton landeveisritt m.fl.
Dette er ritt som kan arrangeres dersom NCF (det nasjonale forbund) eller UCI har godkjent
oppføringen av slike ritt på den kontinentale eller nasjonale kalenderen.

Other road races (also referred to as “other events” or “special format events”) – which do not
comply with the competition formats provided in Part 2, Chapters III to VII of the UCI
Regulations - such as races based on accumulating points, behind pacers, elimination, hillclimbs and marathon road races, may be organised if their entry on the national or
international calendar is accepted as appropriate, by the National Federation or the UCI
management committee
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