
BANE - UTSTYRSREGLEMENT  
 
Vedtatt av Forbundsstyret 08.03.2019 

 
JUNIOR 17-18 ÅR, SENIOR ELITE OG MASTERS 
 
UTSTYR 
Utstyr i henhold til UCI regelverk: 
http://www.uci.ch/inside-uci/rules-and-regulations/equipment-165067/  
 

• Standard triangulær ramme. (Refr. Uci art. 1.3.020) 

• Hjulstørrelse foran og bak skal være lik dimensjon. 

• Minimum vekt på sykkelen 6.8kg (Refr. UCI art. 1.3.019) 

• Ikke tillatt med hurtig-kobling på hjul.  

• Ikke tillatt med deler som kan falle av sykkelen. 

• Ikke tillatt med musikk eller radio kommunikasjon på ørene.  

• Sykkelkomputer/powermeter display må være gjemt bak sete slik at rytter ikke 
kan lese dette under fart.  

 
GIRUTVEKSLING  

• UCI 17-18år, U23, Elite og Masters; Ubegrenset 
 

SITTESTILLING – 4 mulige posisjoner (Refr. UCI art. 1.3.023)  
 
MESTERSKAPS DISTANSER  

• Distanser i henhold til UCI regelverk Elite Junior, Senior og Masters. 
 
PART 3 TRACK RACES (uci.org) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uci.ch/inside-uci/rules-and-regulations/equipment-165067/
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/3-pis-20210610-e.pdf


ALDERSBESTEMT 10 – 16ÅR  
UTSTYR 
Tillatt standard banesykkel som inkluderer;  

• Standard triangulær ramme. (Refr. Uci art. 1.3.020) 

• Standard bukkestyre  

• Hjul med aluminium felger og minimum 16 eiker og maks 40 eiker, maks 40 mm høyde. 

• Hjulstørrelse foran og bak skal være lik dimensjon; eks. 26 tommer eller 28 tommer, 
inkl. dekk, avhengig av rammens størrelse. (Refr. UCI art. 1.3.006) 

• Minimum vekt på sykkelen 6.8kg (Refr. UCI art. 1.3.019) 

• Ikke tillatt med hurtig-kobling på hjul.  

• Ikke tillatt med deler som kan falle av sykkelen. 

• Ikke tillatt med musikk eller radio kommunikasjon på ørene.  

• Sykkelkomputer/powermeter display må festes bak sete slik at rytter ikke kan lese dette 
under fart.  

 
GIRUTVEKSLING – Regulert per aldersgruppe  

Aldersgruppe Utrulling i meter Eks. m/28» hjul 

10-12år 6.03m 48x17 

13-14år 6.40m 48x16 

15-16år 6.96m 49x15 

NB! Valg av tannhjul er avhengig av hjul- og dekk dimensjon.  
 
BARNELEKER OG UNGDOMSMESTERSKAPS DISTANSER 

 10år 11-12år 13-14år  15-16år 

500m ITT x x x x 

1000m Inviduell forfølgelse - - x x 

2000m Inviduell forfølgelse - - - x 

Scratch 2-7.5km x x x x 

Poengritt - - x x 

Eliminasjonsritt - - x x 

Sprint - - - x 

Madison - - - x 

Omnium * x x x x 

 
*Diskusjon rundt Omnium yngre klasser.   
Distansene bør være den samme for jenter som for gutter i ungdomsklassene. Forskjellen er ikke 
stor mellom kjønnene i Elite junior og senior. Det er kun for landevei det spriker.  


