MEDLEM

UNION CYCLISTE INTERNATIONALE
UNION EUROPÉENE DE CYCLISME
NORDISKA CYKLEFÖRBUNDET
NORGES IDRETTSFORBUND

Mandat Teknisk Utvalg (TU)

TU oppnevnes av, og rapporterer til styret i Norges Cykleforbund. TU består av 3 – 5 medlemmer. TU
konstituerer seg selv med leder og ansvarlige for de respektive grener.
Styret i NCF oppnevner et medlem med særlig ansvar for å bistå TU i virksomhetsperioden som er 2 år tingperioden.
Ansvarsområder:
Kommissærer
Reglement
Kommissæroppsett
Generelt:
Ansvaret er:
Etter endt sesong utarbeide og presentere for styret:
○
Rapport for årets sesong
○
Handlingsplan for neste sesong
Evaluere rittrapporter og ved behov gi innspill til Arrangementsansvarlig i NCF.
Være Forbundsstyrets rådgivende organ i tekniske arrangementssaker.
Jobbe etter de til enhver tid gjeldende lover og reglement for Norges Cykleforbund og Norges
Idrettsforbund, i de tilfeller der Norges Cykleforbunds regelverk ikke er utdypende.
Utføre sitt arbeid i overenstemmelse med NCFs og NIFs vedtatte etiske normer.
Kommissærer:
Ansvaret er:
1. Sammen med NCF’s administrasjon (Teknisk koordinator), regioner og klubber bidra til
rekruttering av nye kommissærer.
2. At opplæring av nye kommissærer og instruktører blir gjennomført.
3. Gjennomføre sentrale og regionale samlinger, som et ledd i regelmessig utvikling og oppdatering
av eksisterende kommissærer.
4. Videreutvikle eksisterende kommissærer til nytt nivå.
5. Sikre at aktuelle kandidater til internasjonale kommissærkurs er kvalifisert iht til krav, og innstille
disse til Forbundsstyret.
6. Evaluere kommissærer i utvalgte ritt med personlig tilbakemeldinger til den enkelte som angir
konkrete fokusområder.
7. Ivareta relasjon internasjonalt som bidrar til utvikling av norske kommissærer. Den formelle
kommunikasjon gjennomføres av Teknisk koordinator.
8. Arbeide i tråd med NCFs SPD, samt evt. styregodkjente tillegg for utvikling av kommissærer
spesielt. Siste gyldige utviklingsplan for kommissærer regnes som tillegg til dette dokument.
9. Utarbeide kursmateriell og oppdatere planer for opplæring av kommissærer og instruktører både
for grad, samt eventuell spesialisering.
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10. Utarbeide og holde oppdatert krav til godkjenning for kommissærer på grad og for spesialisering
dersom dette ansees nødvendig av teknisk utvalg. Disse krav oppdateres i “Reglement for
autorisasjon av kommissærer”.
11. Være Forbundsstyrets rådgiver og ressurs i saker som omhandler kommissærenes arbeid.
Reglement:
1. Være Forbundsstyrets rådgivende organ for nasjonale og internasjonale tekniske reglement,
herunder alle konkurransereglement.
2. Ha ansvar for at det, etter behov, utarbeides og innstilles overfor Forbundsstyret om tekniske
reglement, og at disse er i overenstemmelse med UCIs reglement. Pålegg fra UCI innføres i
NCFs reglement.
3. Forestå informasjon om endringer i aktuelle tekniske reglement, herunder begrunnelse – hvis
behov.
4. Tolke tekniske og konkurransereglementer der organisasjonsledd og enkeltmedlemmer sender
henvendelse om tolking.
5. Forestå forslag til godkjenning av spesielle reglement utarbeidet av organisasjonsledd tilsluttet
NCF.
Kommissæroppsett:
1. UCI-ritt og nordiske ritt som ikke er på UCI-kalenderen
Kommissærer settes opp i tråd med UCIs reglement, og i sin helhet av det nordiske
kommissærutvalget. Dersom det er behov for lokale kommissærer vil dette bli «bestilt» for hvert
enkelt ritt via det nasjonale forbundet til regionen.
Estimert første utsendelse av oppgaver er slutten av november/begynnelsen av desember.
Det nordiske kommissærutvalget består av lederne for kommissærutvalgene i hhv Finland,
Sverige, Danmark og Norge. For tiden ledes utvalget av Norge, v/Bjørn Birkeland.
2. NM og NC
Disse settes opp i sin helhet av Teknisk Utvalg. Kommissærer utover vårt forslag vil vi bestille
forslag til fra lokalt dommerutvalg for hvert enkelt ritt.
Estimert første utsendelse av oppgaver er midten av desember. Dette vil pågå til vi er ferdige.
Erfaringsmessig kan ikke alle ta første oppgave de får, alle ritt er ikke registrert osv.
3. Rankingritt
SK settes opp av Teknisk Utvalg, resten settes opp av regionene.
Estimert første utsendelse av oppgaver er midten av desember, men dette vil fortsette til vi har
fått inn alle ritt.
4. Regionale ritt
Settes opp i sin helhet av regionene.
5. Masters ritt
For Nordisk og NM settes dette opp som ovenstående.

