
Uniformer for kommissærer på nasjonale ritt og UCI-ritt 
 

Generelt: 
Kommissæren er representant for NCF, og forvalter regelverket, altså en formell person. Det er 
viktig at dette avspeiles i antrekk og at man bærer korrekt uniform.  
 
NCF er ikke en klesleverandør, så noe klær bestilles fra NCFs administrasjon, og noe kjøpes etter 
anvisning fra administrasjonen. 
 
Alle overdeler skal ha NCFs logo på venstre bryst (nedenfor bare kalt «logo») 
Dersom det er kaldt kan man ha langermet undertøy under trøye/skjorte selv om denne blir 
synlig. 
 
Dersom det er spesielle behov som tilsier avvik skal dette avklares med SK/ledende norske 
kommissær.  
 
Personlig uttrykk skal ikke bæres på uniformen. Dersom man har religiøse plagg som ikke kan 
unngås, så er det tillatt. Det gjelder Turban, Hijab, Kippa, diskret kors i halskjede osv. Religiøse 
eller politiske merker som ikke er påkrevet skal ikke bæres med uniformen. 
 

Landevei og bane: 
Jury 
Blå værbestandig jakke med «Kommissær» på ryggen og logo front. Brukes når egnet. 
Fleece: jakke eller vest med logo (valgfritt) 
Ullgenser: Mørk blå V-genser eller genser med rund hals med logo kan brukes ved behov. 
Hvit skjorte med logo. Skjorten skal ikke ha «button down» snipp. 
 
Svarte eller mørkeblå bukser av typen «pene» (helst uten utenpåliggende baklommer). Chinos 
er ok. Jeans og shorts er ikke godkjent. 
Svarte sko. Svarte joggesko med svart dekor er ok.  
Ved mørkeblå bukser er brune sko akseptert.  
 
Sko skal være presentable, rene og pusset.  
 
Diskret slips i mørkeblått som passer til jakke/genser kan brukes dersom det er ønsket. 
 
Hjelpedommere: 
Hjelpedommere kan velge uniform tilsvarende jury, men skal ellers bruke: 
Blå jakke og/eller fleece som jury. 
Piquet-trøye med logo. 
Svarte eller mørkeblå bukser. Her kan jeans brukes, men ikke shorts. 
Sko som jury 



 
MC-kommissær: 
Rød hjelm, gjerne merket «Jury».  
Kjørejakke, med sikkerhetsinnlegg, merket «kommissær» eller «Commissaire» på ryggen, NCFs 
logo på brystet.  
Svarte kjørebukser uten merking. 
Piquet-trøye med logo 
Sikkerhetsstøvler.  
Regndress ved behov. Trenger ikke være merket med logo. 
Ullgensere/undertøy ved behov, trenger ikke logo. 
 
Ved møter i forbindelse med rittet:  
Enten kjøreutstyr, evnt uniform tilsvarende jury. 
 

MTB (alle øvelser), Sykkelkross, Trial og BMX 
Jury og evnt hjelpedommere: 
Blå værbestandig jakke med «Kommissær» på ryggen og logo front. Brukes når været tilsier det. 
Fleece: jakke eller vest med logo (valgfritt) 
Hvit piquet-trøye med logo. 
Egnete benklær: Jeans, turbukser, regnbukser og shorts er lov. Buksene skal ikke være hullete. 
Egnet fottøy: Joggesko, tursko, fjellstøvler eller gummisstøvler tilpasset været.  


