MEDLEM

UNION CYCLISTE INTERNATIONALE
UNION EUROPÉENE DE CYCLISME
NORDIC CYCLING
NORGES IDRETTSFORBUND

Til vinnere av Mestertrøye og deres klubb/UCI-lag (Junior/Senior/U23/Masters)
VEILEDNING/INFORMASJON VEDR. REKLAME OG BRUK AV MESTERTRØYER ALLE GRENER
1--

Bruk av trøyen
Fellesstart
Norgesmesteren skal bære mestertrøyen i alle konkurranser i den gjeldende disiplinen og
kategori personen har blitt mester i. Det vil si at U23 mesteren kun bruker trøyen på
fellesstartritt med egen U23 klasse og at Masters mester kun bruker trøyen på fellesstartritt i sin
Masters klasse. Trøye skal brukes i alle ritt fram til neste Norgesmesterskap i samme øvelse.
Tempo
Norgesmesteren i tempo har ikke lov til å bruke mestertrøyen under lagtempoøvelser.
Alle mestere får en stk. mestertrøye av NCF. Utover dette er det utøver/klubbens/teamets
ansvar å bekoste mestertrøyen. Ta kontakt med NCF om dere ønsker informasjon om kjøp av
flere trøyer.

2--

Reklamens størrelse og plassering
Reklamens størrelse og plassering må være i henhold til UCIs regler. Mer info på UCI sine
hjemmesider HER (§7 pkt.1.3.068-1.3.069)
a-b-c-d-e-f-g--

3--

Foran og bak på trøyen, et rektangel på maksimalt 20 cm høyde, plassert i en rett linje
over der fargene slutter.
På armene, en linje, maksimal høyde 9 cm.
Langs trøyens side, en linje maksimal høyde 9 cm.
Fabrikantens logo kan vises maksimalt en gang pr. plagg, maksimal størrelse er 30cm2.
På tempodrakt og bukse kan fabrikantens logo vises på hvert ben en gang, max 30cm2.
Venstre armlinning er forbeholdt ev. andre mestertitler.
På buksen, en linje på side, maksimal høyde 9 cm.
På buksens bakside (rumpe), en linje, maksimal høyde 10 cm.

Produksjon og design
Designet på trøyen skal i sin helhet gjengi flaggets form og farge på frem og bakside. Draktens
arm og skulder skal være hvit.
For Masters skal draktens arm, side og skulder være sort, og på siden skal den ha påskriften
Masters.
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Utkast på design sendes på e-post til thomas.dahlsrud@sykling.no for godkjenning.
Utøver kan gjennom team/klubb produsere trøyer selv, hos sin leverandør.
Leverandøren har ikke anledning til å produsere mestertrøyer til annet bruk.
Team/klubb har ansvar for at dette ikke overtredes.
Dersom trøyen brukes i kommersielle aktiviteter og/eller har et design som ikke er godkjent av
NCF, vil NCF fremme krav om erstatning.

Mestertrøye Junior/Senior/U23:

Mestertrøye Masters:

English version:
To winners of the National jersey and their club/UCI team (Junior/Elite/U23/Masters)
INSTRUCTIONS/INFORMATION REGARDING SPONSORS AND USE OF NATIONAL JERSEY FOR ALL
DISCIPLINS.
1--

Use of jersey
Road Race
The Norwegian champion must wear the national jersey in all competitions in the current
discipline and category the person has become champion in. This means that the U23 champion
only wears the jersey in road races for the U23 class, and the Master champion only uses the
jersey in road races in his/her Masters class. The jersey will be used in all races until the next
Norwegian championships in the same category.
Time Trial
The Norwegian champion in Time Trial is not allowed to use the national jersey during Team
Time Trial.
All champions get one jersey from the NCF. It is the athlete/club/team’s responsibility to pay for
any additional national jerseys. Contact NCF if you want information about buying more jerseys.

2-

Advertisement – size and placement
The size and placement of the advertisement must be in accordance with UCI rules. More info on
the UCIs website HERE (§7 pkt. 1.3.068-1.3.069).

3-

a—

Front and back of the jersey, a rectangle with a maximum height of 20 cm, placed in a
straight line above where the colors end.

b--

On the arms, one line, maximum height 9 cm.

c--

Along the side of the jersey, one line maximum height 9 cm.

d--

The manufacturer’s logo may be displayed a maximum of once per garment, maximum
size is 30cm2. On skin suit and bibs, the manufacturer’s logo can be displayed on each leg
once, max 30cm2.

e--

Left armband is reserved for other championships.

f--

On the bibs, one line on the side, maximum height 9 cm.

g--

On the back of the bibs (buttocks), one line, maximum height 10 cm.

Production and design
The design of the jersey must reflect the flag’s shape and color on the front and back. The suit’s
arm and shoulder must be white.
For Masters, the suit’s arm, side and shoulder must be black, and have the inscription “Master”
on the side.
Drafts of design must be sent by e-mail to thomas.dahlsrud@sykling.no for approval.
Athletes can, through teams/clubs, produce jerseys themselves at their supplier. The supplier
does not have the opportunity to produce national jerseys for other use. The team/club is

responsible that this is not violated. If the jersey is used for commercial activities and/or has a
design that has not been approved by NCF, NCF will file a claim for compensation.

