GENERELLE BESTEMMELSER
KAPITTEL I

LISENSER

Definisjon
1.1.001

En lisens er et dokument som bekrefter at innehaveren er kjent med og
respekterer de regler og lover som gir innehaveren rett til å delta i sykkelritt.
Prinsipper

1.1.002

Ingen, som ikke innehar gyldig lisens, kan delta i sykkelritt som arrangeres i regi
av UCI eller nasjonale medlemsforbund og deres medlemmer.
Dersom en person som ikke innehar gyldig lisens deltar i et sykkelritt, kan denne
personen bli ilagt straff.
Lisens med tilhørende forsikring, utstedt av NCF, gjelder ikke i ritt som
arrangeres av organisasjoner eller juridiske enheter som ikke er
tilknyttet nasjonale eller internasjonale sykleforbund.

1.1.003

Lisensen skal alltid forevises på forespørsel fra autorisert personell.

1.1.004

Enhver som får utstedt lisens skal pålegges å respektere UCIs og de nasjonale
medlemsforbunds lover og regler, og å delta i sykkelritt på en real og sportslig
måte. Spesielt skal han pålegges å respektere forpliktelsene i art. 1.1.023.

1.1.005

Lisensen skal utstedes og brukes utelukkende av innehaveren eller hans
rettmessige representant.
Utstedelse av lisens innebærer ikke at det utstedende forbund har ansvar for
innehaverens ferdigheter, ei heller hans kjennskap til lov og reglementer.

1.1.006

Det nasjonale forbund utsteder lisenser etter sine egne vilkår.
Lisensinnehaveren og det nasjonale forbund skal forsikre seg om at lisensinnehaveren er tilstrekkelig forsikret mot ulykker og tredjemanns interesser i de
land hvor han skal delta i konkurranser eller trening.

1.1.007

Det nasjonale forbund skal fastsette en avgift for utstedelse av lisens.

1.1.008

Lisensen utstedes med 1 års gyldighet, fra 1. januar til 31. desember.
Internasjonal lisens er gyldig i alle land tilsluttet UCI. Nasjonal lisens er kun gyldig
i Norge.

1.1.009

En lisensinnehaver kan ikke ha lisens fra mer enn ett nasjonalt forbund.
Lisensinnehavere

1.1.010

Følgende må ha gyldig lisens:
1.1 En aktiv syklist (mann eller kvinne, aldersbestemte klasser, alle disipliner)
1.2 En tursyklist
1.3 En pacer (motorsykkel, moped, derny)
1.4 Et lagsmedlem
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1.5

1.6

1. Leder
2. Lagleder
3. Trener
4. Lege
5. Annet medisinsk personell
6. Mekaniker
7. Sjåfør
8. Enhver annen funksjon skal spesifiseres på lisensen.
Andre
1. Administrator (status skal spesifiseres på lisensen)
2. Kommissærer (grad skal spesifiseres på lisensen)
3. Enhver annen funksjon skal spesifiseres på lisensen.
En arrangør
1. Rittleder
2. Enhver annen funksjon skal spesifiseres på lisensen.

Prosedyre for utstedelse
1.1.011

Lisensen skal utstedes av det nasjonale forbundet hvor søkeren har sitt faste
bosted på tidspunktet for søknaden. Rytteren skal være tilknyttet dette forbundet
så lenge lisensen er gyldig, selv om rytteren flytter ut av landet.

1.1.012

Nasjonale forbund skal nekte å utstede lisens om ikke søknaden er i orden.

1.1.013

Lisens utstedes av UCI for de landene som ikke har nasjonalt forbund.

1.1.014

Dersom det nasjonale forbundet ikke besvarer en søknad om lisens innen 30
dager, kan laget sende søknaden til UCI.

1.1.021

Laget sender søknad om lisens til NCF innen den til enhver tid fastsatte frist og på
dertil bestemt skjema, samt betale lisensavgiften. Norske ryttere som er under
kontrakt med UCI registrerte lag skal løse lisens gjennom sitt norske lag.
Søknadsskjemaet skal inneholde et minimum av informasjon som søkeren skal
fylle ut:

1.1.022

FORSIDE
INTERNATIONAL CYCLING UNION
Navn på nasjonalt forbund
1. Søkerens lisenstype
UCI:
Nasjonal:
2. Etternavn og fornavn
3. Fødselsdato
4. Nasjonalitet
5. Kjønn
6. Fast bostedsadresse på søknadstidspunktet
7. Sted og land på forrige bostedsadresse dersom endret i løpet av ett år.
8. Land hvor søkeren har bopel
9. Navn på utsteder (UCI eller nasjonalt forbund) av forrige lisens.
10. Navn på utsteder (UCI eller nasjonalt forbund) som har nektet å utstede
lisens til søkeren i løpet av de siste 3 årene.
11. Søkerens lag.
12. Søkerens UCI registrerte lag.
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13. Dersom søkeren er suspendert og kommer til å være det hele eller deler av
året som lisensen gjelder for, angi hvilke myndigheter som suspenderte
søkeren og hvilke datoer suspensjonen starter og ender.
14. Forsikring for fysiske skader (sykehuskostnader, medisinsk behandling,
transportkostnader, invaliditet, død) og tapt arbeidsfortjeneste, i tilfelle uhell i
forbindelse med sykkelritt eller under trening.
- Navn og adresse på forsikringsselskapet
- Navn og adresse på den forsikrede
- Forsikringspolisens gyldighetsdato.
- Garantert dekningsbeløp.
- Hvilke land polisen er gyldig i.
15. Tredjemanns ansvarsforsikring for skade på materiell eller fysiske skader på
person i forbindelse med sykkelritt eller under trening:
- Navn og adresse på forsikringsselskapet
- Navn og adresse på den forsikrede
- Forsikringspolisens gyldighetsdato.
- Garantert dekningsbeløp.
- Hvilke land polisen er gyldig i.
1.1.023

BAKSIDE
1. Undertegnede erklærer at han/hun ikke kjenner til noen grunn til at det ikke
skal kunne utstedes lisens.
Jeg erklærer at jeg dette året ikke har søkt om lisens fra UCI eller andre
nasjonale forbund.
Jeg påtar meg ansvaret for søknaden om, og for bruken av lisensen.
2. Jeg lover å respektere UCIs -og mitt nasjonale forbunds lover og reglementer.
Jeg skal delta i sykkelritt på en real og sportslig måte og godta eventuelle
disiplinære forføyninger og skal ta eventuelle tvister til den appellinstans som
gjelder.
3. Dersom jeg deltar i sykkelritt hvor det foretas dopingkontroll, godtar jeg å
delta i en slik dopingtest.
Jeg samtykker i at resultatet av dopingtesten kan offentliggjøres og detaljene
oversendes til mitt nasjonale lag eller UCI registrerte lag, evt til mitt
medisinske støtteapparat.
Jeg vil legge inn en protest mot resultatet av dopingtesten for den
appellinstans som gjelder, og godtar appellinstansens avgjørelse som endelig.
Jeg samtykker i at urinprøvene som blir tatt er UCIs/NIFs eiendom, og at
nevnte instanser kan få prøvene analysert spesielt med tanke på forskning
og informasjon.
Jeg samtykker i at min lege eller mitt lags lege kan, på forespørsel fra UCI,
sende liste over medisiner jeg har benyttet, eller behandling jeg har
gjennomgått, før enhver konkurranse.
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4. Jeg godtar vilkårene for blodtesting, og samtykker i at jeg kan blodtestes.
Dato:
Søkerens signatur:

Lagleders signatur:

Lisensens utforming
1.1.024

Lisensen skal ha form og størrelse som et kredittkort.
Den skal inneholde følgende informasjon:
På forsiden
INTERNATIONAL CYCLING UNION
Navn på det nasjonale forbundet
UCI Category:
UCI kategori:
National Category:
Nasjonal Kategori:
Surname/Etternavn:
First name/Fornavn:
Nationality/Nasjonalitet:
UCI registrert lag:
Club/Lag:
Issued on/Utstedt dato:

UCI Code/Kode:
Licence no/Lisensnr.:
Date of birth/Fødselsdato:
Address/Adresse:
Year/År:

På baksiden
INTERNATIONAL CYCLING UNION
Navn på det nasjonale forbundet

Dersom det ikke er påkrevd med
foto, skal lisensinnehaveren
identifisere seg med annen
legitimasjon med foto.

The holder is subject to the
Regulations of the UCI and of the
National Federations and accepts any
drug and blood tests
for which they provide.
Innehaveren er underlagt UCI og de
nasjonale forbunds lover og samtykker
i enhver doping- og blodtest som
kreves.

Signature of the president

Signature of the holder

1.1.025

Lisensen skal være på engelsk eller fransk. I tillegg kan det benyttes andre språk.

1.1.026

Lisensen skal signeres av presidenten i det utstedende nasjonale forbund og
lisensinnehaveren som skal signere under teksten: ”Innehaveren er underlagt UCI
og de nasjonale forbunds lover og samtykker i enhver doping- og blodtest som
kreves.”

Norges Cykleforbund - Lov og Regelverkshefte 2012
Del 6 – Generelle bestemmelser

4

1.1.027
1.1.028

Det nasjonale forbundet bestemmer om det skal være fotografi av
lisensinnehaveren på lisensen. Dersom det ikke er nødvendig med fotografi, må
innehaveren alltid kunne legitimere seg med annen legitimasjon med foto.
Lisensens farge varierer fra år til år i bestemt rekkefølge:
2010: rød
2013: gul
2011: grønn
2014: blå
2012: hvit
2015: rød
osv.
Straffer

1.1.029

Brudd på reglementet skal straffes i henhold til følgende:
1) Deltakelse i sykkelritt uten å ha løst gyldig lisens:
- en bot, fastsatt av forbundsstyret.
2) Deltakelse i sykkelritt uten å medbringe lisens:
- en bot, fastsatt av forbundsstyret.
Diverse

1.1.031

Artiklene 1.1.014, 1.1.023 pkt. 3 og 4, samt artikkel 1.1.029 gjelder ikke for
aldersbestemte klasser (M/K 10-16).

KAPITTEL II

TERMINLISTE

Generelt vises det til UCI-R del II kap. I Kalender.
§1
Søknad om ritt registreres inn i SportsAdmin av hver enkelt klubb. For å unngå kollisjoner
oppfordres kretsene til å avholde terminlistemøte med sine klubber. Søknad om nasjonalt
mesterskap fremmes i hht. ØPM § 6, og om internasjonale ritt i hht. UCI-R.
§2
På grunnlag av innkomne søknader om nasjonale ritt, setter kretsene opp et forslag til
terminliste for sin krets og samordner dette.
Senest 14 dager etter mottakelse av terminlisten, samordner kretsene sin terminliste over
klubb- og kretsritt. For disse rittene skal det ikke innsendes rittrapport til NCF.
§3
NCF godkjenner søknadene, samordner kretsenes forslag til terminliste og godkjenner de
nasjonale og internasjonale rittene i SportsAdmin. Arrangementene registreres inn av
klubbene i SportsAdmin og godkjennes av NCF senest 15. februar i konkurransesesongen.
De klubber som alene, eller i samarbeide med en annen klubb i kretsen, kan påta seg
arrangementer for alle klasser, har fortrinnsrett når det gjelder plassering av sine ritt på
terminlisten. Det avsettes en felles helg for kretsmesterskap (KM), landevei og terreng.
Arrangører av nasjonale ritt, mesterskap og internasjonale ritt, skal innbetale avgifter i hht.
gjeldende satser. Kfr. L § 21 og fastsettelsen av avgifter v/ NCF, NoCF, UEC og UCI.
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KAPITTEL III

PÅMELDING , STARTKONTINGENT OG PREMIERING
§4

Alle påmeldinger skal foretas skriftlig på de av NCF bestemte skjema. Hvis påmeldingen på
grunn av tidsnød må foregå pr. telefon, skal skriftlig bekreftelse sendes samtidig.
Alle påmeldinger skal foretas gjennom lagene. Påmeldinger til ritt i utlandet skal godkjennes
av NCF.
Påmeldingen skal inneholde de påmeldtes navn, klasse og nummer på lisens.
§5
Startkontingenten fastsettes av arrangøren begrenset oppad til det beløp som er vedtatt av
Forbundstinget. De påmeldte og deres lag er ansvarlig for at startkontingent blir betalt.
Dette gjelder selv om den påmeldte uteblir fra start. Startnummer skal ikke utleveres før
startkontingenten er betalt. Blir startnummer likevel utlevert, bortfaller lagets ansvar.
§6

Premiering i en-dags ritt:
I klassene M/K6-12 skal det være lik premiering til samtlige fullførende ryttere. I klasser
t.o.m. 10 år kan resultatliste settes opp alfabetisk eller etter startnummer, hvis resultatliste
benyttes. Det kan benyttes resultatlister med rangering i klasse M/K11-12, dersom dette er
formålstjenelig, kfr. NIFs barneidrettsbestemmelser.
I øvrige klasser skal det være premiering til minimum 1/3 av de startende. Premiene skal stå
i et rimelig forhold til rittets lengde og forholdene forøvrig. I Norges-cup for Senior og Junior
kan denne regelen fravikes.
Premiering i flerdagers ritt:
Hvert enkelt ritt som inngår i et flerdagers ritt skal premieres i.h.t. en-dags ritt, dvs min 1/3 i
aldersbestemte klasser (se ovenfor).
Sammenlagt premiering i flerdagers ritt kan fravike krav til minimum 1/3 premiering.
Det er ikke tillatt å dele ut pengepremier i klassene M/K6-16.
KAPITTEL IV

ARRANGØRENS PLIKTER FØR OG ETTER RITTET
§7

For å kunne arrangere et av NCF godkjent ritt, må tillatelse være innhentet fra politi- og
veimyndigheter.
Sanitet og ambulanse skal være tilstede i tilstrekkelig omfang i forhold til arrangementets
størrelse.
§8
Ved ritt om pokaler, bestemannspremie o.l., skal statuttene på forhånd være godkjent av
NCF. Statuttene skal følge som bilag til innbydelsen.
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§9
I tilfelle det gis særbestemmelser for et enkelt fellesstartritt, skal disse bestemmelser
godkjennes av NCF på forhånd. Bestemmelsene skal følge som bilag til innbydelsen.
§ 10
Innbydelse til ritt skal sendes lag, kretser, NCF og oppnevnte kommissærer senest 3 uker før
datoen for rittet.
Innbydelse til utenlandske ryttere og lag skal fremmes gjennom NCF.
§ 11
Innbydelsen skal inneholde:
1.
2.
3.
4.
5.

Dato, tid og sted (med adresse for GPS) for rittet.
Tid og sted for opprop.
Oppgave over klasseinndeling.
Opplysninger om på hvilke veier rittet skal kjøres og disses beskaffenhet.
Opplysning om det er fellesstart- eller temporitt. Ved temporitt skal
startmellomrom oppgis, og om det skal være fast starttid.
6. Oppgave over startkontingent.
7. Dato og eventuelt klokkeslett for påmeldingsfristens utløp som bør være minst 5
-fem- dager før konkurransen.
8. Tid og sted for trekning.
9. Meddelelse om premienes antall og størrelse.
10.Tid og sted for premieutdeling.
11.Meddelelse om hvorvidt etteranmeldelse tillates (unntatt mesterskap, se § 31).
12.Meddelelse om hvorvidt servicebil tillates å følge rytterne i fellesstart.
§ 12
Påmeldes bare et mindre antall ryttere, kan rittet etter arrangørens avgjørelse og med
kretsens godkjennelse, avlyses. Melding om avlysning må omgående sendes NCF samt de
lag som har påmeldt ryttere.
§ 13
Arrangøren skal påse at kommissærer er oppnevnt og skal sørge for at disse får
underretning om tid og sted for arrangementet.
§ 14
I temporitt skal startkort føres.
§ 15
Arrangøren skal sende ett eksemplar av resultatlisten til NCF, hvert deltakende lag og de
deltakende lags kretser innen 3 dager etter at rittet er kjørt. Opplysninger om hvem av de
påmeldte som ikke startet eller som gikk ut av rittet, og hvor mange premier som ble delt ut
i hver klasse skal fremkomme på listen.
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KAPITTEL V

MEDISINSK STØTTEAPPARAT, LEGER OG LAGLEDERE

Art. 1
UCI har innført et nytt begrep Carer, dette er en person som på forespørsel fra forbund,
klubb, arrangør eller annen sykkelorganisasjon forsyner en rytter med en eller annen form
for materiell eller utstyr fysikalsk-, para medisinsk eller psykologisk behandling i forbindelse
med forberedelse til eller deltakelse i ritt. Eksempelvis: forberedelse, forsyning av drikke,
mat eller andre ting. Behandling av skader, massasje, assistanse under trening og fysikalsk
utøvelse.
Art. 2
Med unntak av medisinsk personell som innehar lisens til å praktisere medisin, tillates ingen
å utøve Carer-funksjon uten å inneha Carers lisens.
Art. 3

Carers lisens skal utstedes av det aktuelle nasjonale forbund.
Med tillatelse fra UCI, kan de nasjonale forbund utstede lisenser som er begrenset til
bestemte oppgaver, for eksempel massasje.
Art. 4
Betingelsene for å få Carers lisens skal settes av det nasjonale forbundet. Disse betingelsene
skal sikre at lisens bare utstedes til personer som kan utføre den oppgaven som er
Beskrevet i lisensen.
Før lisens utstedes første gang, skal søkeren følge et kurs og bestå en eksamen bestemt av
det nasjonale forbundet. Nasjonale forbund kan dele ut diplom for praksis som tilsvarer
betingelsene nevnt i foregående artikkel.

Carers lisens skal kunne fornyes hvert annet år dersom innehaveren følger oppfriskningskurs
som arrangeres av det nasjonale forbundet.

Det nasjonale forbundet skal oversende til UCI:
1)
2)

Alle betingelsene for å få utstedt Carers lisens.
Detaljert program for grunn- og oppfriskningskurs.

Art. 5
1)
Innehaver av Carers lisens er forpliktet til å respektere og få andre til å respektere
rytternes helsemessige behov, sportens etiske regler og UCI og det nasjonale
forbunds reglementer.
2)
Innehaver av Carers lisens er forpliktet til å opptre eksemplarisk overfor rytterne.
3)
Innehaver av Carers lisens er forpliktet til å sette rytternes helse foran lagets,
sponsorenes, eller landslagets interesser. Han skal forhindre trening eller deltakelse i
konkurranser hvor rytternes helse og sikkerhet ikke kan garanteres.
4)
Innehaver av Carers lisens er forpliktet til å unngå eller hindre enhver situasjon eller
omstendighet som kan ha negativ effekt på rytterens psykiske helse og fysiske
velvære.
5)
Innehaver av Carers lisens skal ta hensyn til forholdene i det landet der behandlingen
skal foregå, og ikke gjennomføre behandling som han ikke har tillatelse til i henhold
til landets lover.
6)
Innehaver av Carers lisens skal følge legens instruksjoner når han behandler en syk
eller skadet idrettsutøver.
7)
Innehaver av Carers lisens skal spesielt avstå fra eller bekjempe:
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a)
b)

enhver innblanding av handling eller metoder som er forbudt i henhold til UCI
Antidoping Reglement.
bruk av stoff eller metoder som kunstig endrer organismen.

Art. 6 Rytternes rettigheter
Innehaver av Carers lisens må ikke gi behandling til en rytter uten rytterens samtykke.
Innehaver av Carers lisens skal forklare rytteren hva behandlingen går ut på og formål og
konsekvens av behandlingen.
Rytteren har rett til informasjon om detaljer om sin egen helse, både fysisk og psykisk som
Carer har funnet eller har fått informasjon om.
Innehaver av Carers lisens skal respektere rytterens privatliv, og skal ikke gi informasjoner
om behandlingen til andre, men han er forpliktet til å gi angjeldende instans informasjon
dersom det fremkommer noe som er mot UCIs og det nasjonale forbundets reglementer.
Art. 7 Straffer
Ethvert brudd, begått av Carer, på disse reglementer skal straffes med utelukkelse fra 8
dager til 1 år, og/eller en bot som fastsettes av Forbundsstyret. Et nytt regelbrudd begått
innen 2 år etter det første, skal straffes med minimum 6 måneders utelukkelse eller
utelukkelse fra sporten for alltid, samt en bot som fastsettes av Forbundsstyret.
Enhver, enkeltperson, lag, UCI registrert lag, forbund eller andre som benytter seg av en
person som ikke innehar Carers lisens eller lisens til å praktisere medisin, til å gjennomføre
behandling som nevnt i art.1 på en rytter skal straffes med utelukkelse fra 1 måned til 1 år,
og/eller få en bot som fastsettes av Forbundsstyret. Et nytt regelbrudd begått innen 2 år fra
det første, skal straffes med minimum seks måneders utelukkelse eller utelukkelse fra
sporten for alltid, samt en bot som fastsettes av Forbundsstyret.
Den samme strafferamme skal benyttes for lisensinnehavere som administrerer medisinsk
service uten å inneha Carers lisens eller være medisinsk sakkyndig, eller som medvirker til at
eller tvinger en innehaver av Carers lisens til å bryte dette reglementet.
Art. 8 Prosedyre
Dersom det nasjonale forbundet ikke har igangsatt prosedyren, skal det henvende seg til UCI
som, i et slikt tilfelle skal bestemme om det er det nasjonale forbundets regelverk eller om
det er Art. 70-89 i UCIs Anti Doping Reglement som skal komme til anvendelse.
Art. 9 Nasjonale forbund
Et nasjonalt forbund som bryter dette reglementet, skal ilegges en bot fastsatt av UCI. Boten
skal betales til UCI Management Committee, og den kan appelleres til UCI Appeals Board.
§ 6 Sportsleger
1.1.152

Bare leger som har lisens utstedt av et nasjonalt forbund kan være engasjert
eller utpekt av nasjonale forbund, Trade Teams, sponsorer, klubber eller rittarrangører til å utføre medisinsk behandling til sine respektive rytterne.

1.1.153

Med medisinsk behandling menes her bl.a. medisinsk undersøkelse av
utøverne, kontroll av utøvernes skikkethet til å delta i konkurranse, behandling
av sportsskader og sykdom, foreskrive medisiner som kan tas i forbindelse
med sportslig aktivitet og anbefale diett og trening.
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1.1.154

Lisensen skal utstedes av det nasjonale forbundet i det landet hvor legen bor.

1.1.155

Betingelsene for å få lisens som sportslege skal settes av det nasjonale
forbundet.
I alle tilfeller skal de aktuelle personene:
1.
2.
3.
4.

Være godkjent medisinsk lege.
Ha deltatt på kurs for spesialterning innen sportsmedisin, arrangert
eller godkjent av det nasjonale forbundet som utsteder lisensen.
Ha bestått eksamen arrangert av det nasjonale forbundet eller UCI
basert på nasjonale reglementer i saker som angår rytternes helse og
på UCIs ”Kjøreregler” for sportsleger, se art. 1.1.160
Være enig i å respektere UCIs ”kjøreregler” for sportsleger.

Leger som med erfaring i løp har vist seg skikket til oppgaven som sportslege,
kan av sitt nasjonale forbund bli fritatt fra punkt 2.
1.1.156

Sportslegens lisens skal fornyes hvert 2. år. Lisensen kan bare fornyes dersom
legen har fulgt oppfriskningskurs som er arrangert eller godkjent av det
nasjonale forbundet, eller på nytt gjennomført den eksamen det refereres til i
punkt 3 art. 1.1.155.

1.1.157

Det nasjonale forbundet skal oversende følgende til UCI:
1.
2.

Fullstendig oversikt over vilkår og betingelser for å få sportslege lisens.
Fullstendig og detaljert program for oppfriskningskursene.

1.1.158

Ethvert brudd på de forpliktelser som er pålagt av dette reglement skal
straffes med utelukkelse på mellom 8 dager og 1 år og/eller en bot på mellom
500 til 5.000 CHF. Dersom han begår et nytt brudd i løpet av en 2 års periode
fra det første, skal sportslegen suspenderes for en periode av minimum 6
måneder, eller ekskluderes fra sporten for alltid, i tillegg skal han ilegges en
bot på mellom 1.000 til 10.000 CHF.
I tillegg kan saken oversendes til de medisinske disiplinære myndigheter.

1.1.159

Ved ethvert brudd på art. 1 skal angjeldende person straffes med
utelukkelse på mellom 1 måned og 1 år og/eller en bot på mellom 1.000 og
10.000 CHF. Dersom han begår et nytt brudd i løpet av 5 år fra det første,
skal straffereaksjonen være en bot på mellom 2.000 og 20.000 CHF og/eller
utelukkelse på minimum 6 måneder eller permanent utelukkelse fra sporten.
Dersom saken også involverer en rytter som i løpet av det året regelbruddet
fant sted, har deltatt eller deltar i ritt på den internasjonale kalenderen, skal
det nasjonale forbundet informere UCI før det igangsetter straffeprosedyren.
UCI kan forlange at prosedyren gjennomføres i henhold til art. 70 – 89 i UCIs
Anti Doping Reglement. Dersom UCI ikke benytter seg av denne retten innen
15 dager etter mottatt informasjon om saken fra det nasjonale forbundet, kan
sistnevnte fortsette prosedyren etter sine egne reglementer.

1.1.160

”Kjøreregler” for sportsleger.
Sportslegene skal følge UCIs "Kjøreregler for sportsleger"
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§ 7 Sportsdirektører/Lagledere
1.1.161

Alle UCI registrerte lag og alle nasjonale forbund eller regionale lag skal
utpeke en ansvarlig person som skal representere laget. For UCI registrerte
lag. Sportsdirektør, for de øvrige, Lagleder.
Dersom det i et UCI registrert lag eller andre lag er mer enn 1 person som har
tittelen Sportsdirektør eller Lagleder vil reglene som er fastsatt i denne
artikkelen anvendes på den som er utpekt som Sportsdirektør eller Lagleder i
henhold til den første delen av artikkelen ovenfor.

1.1.162

Ingen lag vil bli registrert hos UCI dersom det ikke har utpekt en
Sportsdirektør. Ingen av de lag som er nevnt i art. 1.1.161 kan delta i løp på
den internasjonale kalenderen dersom det ikke er utpekt en Lagleder.

1.1.163

Sportsdirektør eller Lagleder må inneha lisens med denne betegnelsen.

1.1.164

Ved siden av oppgavene og ansvaret som er fastsatt i reglementet, er
Sportsdirektøren/Laglederen ansvarlig for å organisere de sportslige
aktivitetene og arbeidsforholdene for rytterne.

1.1.165

Sportsdirektøren/Laglederen må hele tiden, systematisk tilstrebe og forbedre
rytternes arbeidsforhold, og ivareta helse og sikkerhet for UCI registrert lag
eller Lag.

1.1.166

Sportsdirektøren/Laglederen skal forsikre seg om at alle som tilhører eller
arbeider for det UCI registrerte laget/Laget har akseptert reglementene.
Sportsdirektøren/Laglederen skal gå foran som et godt eksempel.

1.1.167

Sportsdirektøren/Laglederen skal forsikre seg om at det er spesialister for det
UCI registrerte laget/Laget på følgende områder: medisinsk personell og
utstyr i samsvar med art. 1.1.128 i UCIs reglement. Han skal forsikre seg om
at assistanse blir gitt av kvalifisert personell, og om nødvendig, at de innehar
lisens som angitt i reglementet.

1.1.168

Sportsdirektøren/Laglederen skal lage en detaljert liste over oppgavene til
personene nevnt i art. 1.1.166, med unntak av rytterne. Hver persons
oppgave skal være klart spesifisert og i samsvar med reglementet. Listen over
oppgaver skal settes opp skriftlig, og de ansvarlige personene skal navngis. De
personene som er nevnt i art. 1.1.166 skal ha en kopi av listen, i tillegg skal
det nasjonale forbundet ha en kopi. UCI registrerte lag og Landslag skal også
sende en kopi til UCI.

1.1.169

Sportsdirektøren/Laglederen skal ha møte med de personer som er nevnt i art.
1.1.166 for å diskutere arbeidsforhold, utstyr, fare forbundet med sykkelsport
og konkurransesesongen for hver rytter. Det skal skrives rapport fra hvert
møte. På forespørsel, skal rapporten sendes til det nasjonale forbundet og
UCI.

1.1.170

Ethvert brudd - begått av Sportsdirektør/Lagleder – på forpliktelser i henhold
til dette reglementet, skal straffes med utelukkelse på fra minimum 8 dager til
maksimum 1 år og/eller en bot på minimum 500 og maksimum 10.000 CHF. I
tilfelle av nok et brudd på reglementet innen 2 år, skal Sportsdirektør/
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Lagleder suspenderes for en periode av minimum 6 måneder eller ekskluderes
fra sporten og i tillegg ilegges en bot på minimum 1.000 og maksimum 20.000
CHF.
1.1.171

Personer, lag eller UCI registrerte lag som ikke respekterer de ansvarlige som
er nevnt i disse art. skal straffes med utelukkelse på fra minimum 1 måned til
maksimum 1 år, og/eller en bot på minimum 750 CHF til maksimum 10.000
CHF. I tilfelle av nok et brudd innen 2 år, skal straffen settes til utelukkelse på
minimum 6 måneder eller eksklusjon fra sporten, og en bot på minimum 1.500
og maksimum 20.000 CHF.

1.1.172

Sportsdirektøren eller Laglederen kan holdes ansvarlig for brudd begått av
personer nevnt i art. 1.1.166, og kan straffes med tiltak som er foreskrevet for
den aktuelle situasjon, etter hvor meget han eller hun kan påvise at forseelsen
ikke skyldtes ansvarsforsømmelse fra deres side, og at han eller hun ikke på
noen måte tolererte hendelsen.

KAPITTEL VI

KONKURRANSEFELLESSKAP (KF)

Definisjon:
Konkurransefellesskap (KF) er et samarbeid mellom flere klubber om et bedret trenings- og
konkurransetilbud for ryttere i klasse M-/K-Sen, og skal bestå av minst 4 ryttere.
 Disse rytterne skal registreres med lisens i klasse M/K, U-23 eller Elite. Disse rytterne kan
ikke delta i Veteranklasser og/eller aldersklasser.
 Rytternes klubb er ansvarlig for å registrere lisensene i NCFs lisenssystem.
 KF kan ikke etableres for ryttere i klasse M/K-Jun og yngre, eller M/K-Veteran.
 De samarbeidende klubbene kan være fra forskjellige kretser, eller fra samme krets.
 KF kan etableres innen alle grener.
 KF kan ikke ha et kommersielt navn, eller navn som har tilknytning til kommersiell
virksomhet, men kan benytte ordet ”team” i navnet.
 KF skal ha konkurranse tøy som er helt forskjellig fra det som de samarbeidende
klubbene har.
 KF kan ha samme sponsor(er) som en eller flere av de samarbeidende klubber.
 KF registreres i en disiplin (enten landevei, terreng, eller BMX). Ved deltakelse i annen
disiplin enn den KF er registrert for, skal rytterne benytte drakten til sin klubb.
 I Norgesmesterskap innen den disiplin KF er registrert i benytter rytterne KF sin registrerte
drakt. Rytterne kan, etter avtale med KF, benytte drakten til sin norske klubb.
 I Norgesmesterskap i en annen disiplin enn KF er registrert i, skal rytterne benytte
drakten til sin norske klubb.
Prosedyrer for etablering av et KF:
De samarbeidende klubbene skal ha dette som egen protokollført sak i sine respektive styrer.
Det skal etableres en avtale mellom klubbene, som omhandler hvem som representerer KF
utad, lager avtaler, kontantstrøm og økonomisk ansvar.
Det skal etableres avtaler med de aktuelle rytterne. Avtalen skal signeres av rytter, den som
representerer KF og rytterens klubb.
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Overganger
En rytter som har inngått avtale med et KF kan ikke bytte klubb i sesongen.
Det er rytterens klubb som er kontaktledd ved eventuell overgang til annen klubb.
Det er rytterens klubb som er kontaktledd dersom et norsk UCI-registrert lag vil tilby rytteren
kontrakt for kommende sesong.
KF’s interesser skal i denne sammenheng ivaretas av rytterens klubb.
KAPITTEL VII
Generelle overganger
Dersom et lag skal kunne kreve kompensasjon for lisensierte ryttere som skifter lag, vil dette
gjelde kun for aldersgruppen M/K junior og eldre og som har skriftlig kontrakt med det laget
lisensinnehaveren søker overgang fra. NCFs standardkontrakt anbefales benyttet.
Nærværende paragraf gjelder ikke for innehavere av lisenser for aldersgrupper som i
henhold til nasjonale lisensbestemmelser ikke får delta i M/K Sen og Jun.
Alle ryttere (uansett alder) som vil løse lisens i et annet lag enn hvor rytteren har sin lisens,
dvs. søke overgang fra sitt gamle lisenslag til et nytt lisenslag, skal følge overgangsprosedyre
igjennom egen «min side». Lisensansvarlig i begge klubber vil da blir informert og vil her
behandle overgangssøknaden elektronisk. De fastsatte gebyrer ved overganger er det
rytterens nye lisenslag som er ansvarlig for å betale inn.
Overgangsperioder og frister:
Det fastsettes to overgangsperioder:
 Periode 1: fra 01.10. til 31.03. påfølgende år
 Periode 2: fra 01.07. til 31.07.
For overganger i Periode 1 kan rytteren representere sitt nye lisenslag fra og med
overgangen er godkjent av NCF. For Periode 2 kan rytteren representerer sitt nye lisenslag
tidligst 2 uker fra overgangen er godkjent av NCF, dog ikke tidligere enn 01.08.
Frister for melding til gammelt lisenslag om overgang er 15.12. for Periode 1 og 01.07. for
Periode 2.
For UCI-registrerte lag og Konkurransefellesskap er det utarbeidet egne retningslinjer.
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