UTSTYRSREGLEMENT (UR)
(kun regler for drakt – regler for sykler ligger i Generelle bestemmelser)

DEL 3 - RYTTERNES BEKLEDNING
§ 1 Generelt
1.3.026

Alle ryttere skal, når de deltar i ritt, benytte trøye med ermer og sykkelbukse,
eventuelt "tempodrakt". Trøyer uten ermer er forbudt. Definisjonen på en
drakt, er trøye og bukse.

1) Rytterne skal benytte konkurransedrakt, godkjent av laget og NCF. De
godkjente klubbdrakter med eventuell reklame gjengis i terminlisten hvert
år.
1.3.027

Trøyene skal, for å unngå forvirring, skille seg klart ut fra mesterskapstrøyer,
og trøye for UCI cup og Ledertrøyer.

1.3.028

Utenom der det fremkommer tydelig i rittreglementet, kan det ikke deles ut
eller benyttes ledertrøyer.

1.3.029

Ingen klesplagg som dekker bokstavene (reklamen) på trøyen eller rytterens
startnummer, tillates. Spesielt gjelder dette under løp og seiersseremoni.

1.3.030

Regnjakker/kapper skal være gjennomsiktige eller like lagets trøyer.

1.3.031

Heldekkende hjelm er påbudt i alle konkurranser og på trening i alle disipliner.
Hjelmen skal være godt polstret og ha solid hakestropp.
Bruk av aerodynamisk upolstret hjelm (tempo-hjelm) er ikke tillatt i
landeveissykling. I de aldersbestemte klassene, M/K6-16, er kun bruk av
standard fellesstart hjelm tillatt.
Det er egne regler for BMX og Utfor når det gjelder hjelmtype.

1.3.033

Det er forbudt å bruke klær som kun har som formål å minske
luftmotstanden.

1.3.034

Under løp, er det ikke tillatt for rytternes medhjelpere (lagleder, massør,
mekaniker etc.) å benytte annen bekledning enn den som er godkjent for
lagets ryttere.
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Lag og regionale (krets) lag
Generelt
1.3.045

Innen samme gren, skal alle draktene i klubben ha samme grunnfarge og
design.

1.3.046

I tillegg gjelder følgende:
1. Aldersbestemte (M/K t.o.m. 16 år) - alle skal ha lik drakt og sponsorer.
2. M/K-Jun – alle skal ha lik drakt og samme sponsorer. Sponsorene kan være
forskjellig fra punkt 1.)
3. M/K U-23/Elite – alle skal ha lik drakt og samme sponsorer. Sponsorene kan
være forskjellige fra punkt 1.) og 2.)
4. M/K Veteran – alle skal ha lik drakt og samme sponsorer. Sponsorene kan
være forskjellig fra punkt 1.), 2.) og 3.)
5. Drakten kan være ulik i dame- og herreklasse, men ha samme grunnfarge
og design.
For de enkelte lag/kretser er det tillatt med forskjellig reklame for de
forskjellige disipliner.

På konkurransetrøyen er halslinningen reservert for NCFs Sponsor.
Lag og kretser er forpliktet til å benytte slik reklame som pålegges
av NCF.
Norske ryttere som er under kontrakt med UCI registrert lag, kan delta i alle
ritt godkjent av NCF. Rytteren kan, etter avtale med sitt UCI registrerte lag,
benytte drakten til sitt norske lag, men kan i tillegg påføre det UCI registrerte
lagets navn på begge sider fra armhulen og ned og én gang på brystet.
1.3.047

Rytterne skal bære like trøyer som er i samsvar med erklæring innsendt til
NCF. Ingen rytter tillates å benytte drakter med andre farger eller sponsorer
enn det som er meldt inn til NCF.
Ryttere som innehar en ledertrøye i Norges-cup plikter å bære denne under
løp i gjeldende disiplin, så lenge han er leder av cupen. Ledertrøyen i Norgescup skal ha avsatt plass for rytterens lags reklame på samme måte som andre
ledertrøyer.

Dersom innehaveren av ledertrøyen i Norges-Cupen også er
innhaver av den Nasjonale Mesterskapstrøyen i samme disiplin, skal
den Nasjonale Mesterskapstrøyen benyttes, og den som er på
andreplass i Norges-Cupen skal bære ledertrøyen i Norges- cupen.
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Reklame
1.3.048

Lagene kan, på sine lagdrakter, vise navn (logo eller merke) for sine
kommersielle sponsorer.

Det skal foreligge skriftlig avtale mellom lag og sponsor.
1.3.049

Sponsorens navn, logo eller merke, kan fritt plasseres på trøyen, uten
begrensning av størrelse eller antall. I tillegg kan trøyen ha annen reklame
som kan variere fra et løp eller land til et annet, uten begrensning i antall. Det
er kun organisasjonsledd (lag, krets, forbund) som kan inngå reklameavtaler.
Lagene kan inngå avtale om annen reklame for enkeltryttere på bukse og
hjelm.

1.3.050

Art. 1.3.045 til 1.3.049 gjelder også bekledning for regionale lag.

Ledertrøyer
1.3.051

En ledertrøye for en kategori i et løp, skal skille seg klart ut fra VM trøyen og
trøyen for UCI cup og andre klassifikasjoner, samt trøyene til UCI registrerte
lag, lag og landslag.

1.3.052

Ledertrøye for sammenlagt lederen er obligatorisk.

1.3.053

Arrangøren disponerer reklameplassen på ledertrøyene.
Det skal imidlertid avsettes et hvitt, 32 cm høyt, rektangel på bryst og rygg.
De nederste 22 cm av dette rektangelet er disponibelt for Trade Teamet eller
laget. Her kan hovedsamarbeidspartneren til Trade Teamet eller laget plassere
sin reklame, klart atskilt fra annen reklame på trøyen.
Dette gjelder også "tempodrakt" båret av lederen. I tillegg skal den nederste
delen (buksen) på tempodrakten være reservert for Trade Teamet eller laget,
med et 9 cm bredt horisontalt felt på hvert ben.

1.3.054

Den som bærer ledertrøyen tillates å benytte bukser som matcher
fargen på ledertrøyen.

1.3.055

I temporitt tillates lederen å benytte sitt lags drakt, dersom ikke arrangøren
utstyrer ham med "tempodrakt".
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Nasjonale Mesterskapstrøyer
1.3.068

En nasjonal mester skal bære den nasjonale mesterskapstrøyen i alle løp, i
den disiplinene den er vunnet i, unntatt i 1 dags tempoløp og under
verdensmesterskapene.
Den nasjonale tempomesteren skal bære sin mesterskapstrøye i 1 dags
tempoløp (utenom verdensmesterskapet), men ikke i andre løp.
De nasjonale mestrene på bane, MTB, BMX, og eventuelt andre disipliner, skal
bære sine mesterskapstrøyer i alle løp i den grenen hvor de tok
mesterskapstittelen, men ikke i noen andre løp.

1.3.069

På mesterskapstrøyen er det tillatt med følgende reklame:
▪ På bryst og rygg på trøyen, et 10 cm høyt rektangel.
▪ På ermene, maks. 5 cm høyde på en enkel linje.
▪ På trøyens side, en 9 cm høy stripe.
Fabrikantens merke kan fremkomme én gang på hvert av plaggene.
Disse reklameplassene skal være reservert for lagets sponsorer.
Innehaveren av en nasjonal mesterskapstrøye tillates å benytte
bukser som matcher trøyen.

Kontinentale trøyer
1.3.070

Dersom det blir utdelt mesterskaptrøye ved et kontinentalt mesterskap, kan
innehaveren benytte denne i alle løp i den disiplinen han vant trøyen i. Dette
gjelder så lenge han innehar mesterskapstittelen.
Reklameplassen skal være identisk med den som gjelder for VM-trøyen.

1.3.071

1.3.072

Rekkefølge
Dersom en rytter innehar flere trøyer, skal de bæres i denne rekkefølgen:
Ledertrøyen (I etappeløp og World Cup)
VM-trøyen
Nasjonal mesterskapstrøye
Kontinental mesterskapstrøye
Landslagsdrakter
Straffer: (Nasjonale løp)
Se RSB (Reglement for Straffer og Bøter), pkt. 3.

Norges Cykleforbund - Lov og Regelverkshefte 2016
Del 8 – Utstyrsreglement (UR)

4

1.3.075

Startnummer

Ryttere i klasse Menn Senior skal benytte rammenummer i NC-LV og NM-Fellesstart og
Criterium. Rammenummer kan brukes i øvrige ritt.
Følgende antall/type startnummer og plassering skal benyttes:

Disiplin

Startnummer

LANDEVEI
Fellesstart
Criterium
LANDEVEI
Tempo

Målfotonummer

2

Rammenummer

1

1 (M-senior)

1

Plassering:
16 cm

12 cm

10 Cm

7 cm

11 cm

91

103
0,8
cm

REKLAME

Maks
2 cm

Max

6 Cm

1,5
Cm

REKLAME
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