NORM FOR NORGESMESTERSKAP I LANDEVEISSYKLING
ARRANGØR SOM TILDELES
NORGESMESTERSKAP FORPLIKTER SEG TIL Å ARRANGERE ETTER DENNE NORM:
NM-Landevei skal arrangeres på den weekend/uke som er fastsatt av NCF.
1)

2)

GENERELT/FORBEREDELSER
Arrangøren skal samarbeide med NCF sin arrangementsansvarlig fra
tildelingstidspunktet. NCF representant er en del av organisasjonskomiteen, og stiller
ved behov på møter. Personen blir forløpende oppdatert på arrangementet, og ligger
som kopi på alle møtereferater.
ORGANISASJONSKOMITÉ
Sammen med normen skal det vedlegges organisasjonsoversikt med følgende
funksjoner:

Leder:
Økonomiansvarlig:
Sekretariats ansvarlig
Presse/info
Kultur/seremoni
Markedsansvarlig
Rittledere
Representant NCF
Rittleder og minst en person til skal ha gjennomført arrangementskurs i regi av NCF.
3)

LØYPER OG SIKKERHET
a)
Arrangøren plikter å sørge for godkjenning av alle løyper hos Politi- og
veimyndigheter eller privat instans om løypen går utenfor offentlig veinett.
Endelig godkjenning skal foreligge minst seks måneder før mesterskapets
første dag. NCF skal på forhånd godkjenne alle løyper (se pkt. 15d).
b)
Arrangøren skal følge NCFs sikkerhetsguide, som bla. innebærer ingen
møtende trafikk så lenge arrangementet pågår.
c)
Arrangør plikter å lage vaktplan for løype og målområde. Denne skal godkjennes av sjefskommissær senest 3 måneder før rittet.
d)
Målområde skal være lett tilgjengelig for publikum, presse og deltakere.
I umiddelbart nærhet av målområde må det være avsatt plass til TVproduksjon, seremoni og parkering.
e)
Alle vakter skal være likt kledd og på en slik måte at de skiller seg ut fra
publikum. Vaktene skal bære tegn på sin funksjon.
f)
Arrangør plikter å sette opp sperremateriell på en slik måte at deltakere og
tilskuere ikke utsettes for fare. Av hensyn til deltakernes sikkerhet skal
farlige punkter markeres og om nødvendig polstres.

4)

SANITET
a)
Rittlege skal være tilgjengelig under alle øvelsene.
b)
Følgende sanitet skal være tilstede under enhver øvelse:
Fellesstart:
En ambulanse som følger rittet.
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c)
5)

En ambulanse i beredskap etter plan forevist av ansvarlig sanitet.
Sanitetsposter i målområdet og ved farlige punkt.
Tempo/lagtempo: En ambulanse i målområdet.
Sanitet ved vende mål og farlige punkter i løypa.
Alle kostnader forbundet med sanitet, dekkes av arrangør.
Beredskapsplan skal utarbeides i henhold til NCFs arrangørmanual.

MOTORISERT MATERIELL
Oppsett og antall skal være:
For fellesstart:
a)
Minst tre kommissærbiler med sjåfør per felt. Bilene skal ha takluke. Om
ikke alle har takluke skal den/de uten luke være utstyrt med høyttaler.
b)
Minst to lederbiler med blinkende varsel lys per felt.
c)
To nøytrale servicebiler per felt, hvorav minst en med utstyr
d)
Minst fire motorsykler som skal være rullerende vakter per felt.
e)
En motorsykkel for TV produksjon. Fører må ha kunnskap om UCIs guide
for TV produksjon.
f)
NCF stiller minst to forbundsbiler til disposisjon som kommissærbiler. Disse
skal brukes i bilkolonne. Eksakt plassering avtales nærmere.
Arrangør bør dessuten stille til disposisjon:
g)
Fire ekstra motorsykler
h)
Biler med kommissær for presse og TV.
For tempo, spesielt:
a)
To jurybiler som nevnt over.
b)
Motorsykkel/bil foran seedete ryttere (maks. 10, min. 5.).
c)
Arrangøren er ansvarlig for transport av kommissærer i løypa ihht. avtale
med sjefskommissær.
d)
Følge pkt. e) og h) ovenfor.
For lagtempo:
Som for tempo, men under pkt. b) skal alle lag ha motorsykkel/bil foran.
Alt motorisert materiell skal være tydelig funksjonsmerket.

6)

JURY – KOMMISSÆRER- FUNKSJONÆRER
a)
NCF skal oppnevne jury. Arrangør skal ta kontakt med sjefskommissær(alle
øvelser) senest 3 mnd før arrangementet.
b)
Utover den jury som er oppsatt av NCF, plikter arrangøren etter avtale med
sjefskommissær, å skaffe det nødvendige antall kommissærer for
gjennomføring av arrangementet. Alle kostnader forbundet med
kommissærer, dekkes av arrangør
c)
I målområdet skal det være en oppbygget plattform, f.eks. lastebil eller
tilhenger for måldommere. Denne skal være overbygget.
d)
Separat jury rom stilles til disposisjon.
e)
Speaker må rette seg etter de avgjørelser som sjefskommissærene tar.
f)
Arrangøren må ha Radio-tour. Radio-tour må følge sjefskommissærens
anvisninger og følge UCIs fastsatte regler for radio-tour.
g)
Arrangøren må ha Radio-tour. Radio-tour må følge sjefskommissærens
anvisninger og følge UCIs fastsatte regler for radio-tour.
h)
Alle i arrangørstaben skal bære merke som viser deres funksjon

7)

Påmelding og tidtaking.
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a)
b)
c)

Arrangøren skal benytte elektronisk påmeldings- og tidtakersystem.
Arrangør skaffer og bekoster tidtakerutstyr og betjening av dette.
Arrangør plikter å skaffe og bekoste målfoto med operatør for
fellesstartene.
Resultater lastes inn i NCF rankingen og sendes NCF senest 24 timer etter
rittet i et forhåndsdefinert format. Resultatlister skal ligge på arrangørens
hjemmesider umiddelbart etter rittet er avholdt.

8)

SAMBAND
a)
Arrangør lager sambandsplan som godkjennes av sjefskommissær.
b)
Følgende samband skal være tilstede:
- Lukket samband mellom kommissærbiler, lederbiler og målområde.
- Åpent samband mellom kommissærbiler og servicebiler. Det bør være
samband mellom målområdespeaker, løypespeaker og meldeposter.
- Det bør være speakertjeneste til langingsfelt og spesielle punkt hvor
publikum samles.
b)
NCF stiller sambandsutstyr til rådighet. Samband utover det som stilles til
rådighet fra NCF, dekkes av arrangør.

9)

SEIERSSEREMONI
Seiersseremoni skal gjennomføres i verdige og representative rammer. Arrangøren
er ansvarlig for at dette skjer, og bør ha en person avsatt for å sikre at
medaljevinnerne er til stede når seremonien skal begynne. Arrangøren må også ha
avsatt personell for frembæring av medaljer og premier. Seiersseremoniens rutiner
skal gjennomgås på lagledermøtet.
a)
Seierspall for de tre beste skal plasseres i målområdet. I umiddelbar
nærhet skal det være flaggstenger med norske flagg og NCFs flagg.
Området foran pallen skal være avstengt og ryddig. Foran publikum
avsettes plass for medias fotografer.
b)
Seiersseremoni skal foregå etter følgende mønster:
Umiddelbart etter målgang (når alle deltakere har kommet i mål), og
så snart sjefskommissær gir klarsignal, startes seiersseremonien ved at
de tre beste ropes frem . Det er ønskelig at oppmarsj til pall foregår
under fanfare. Medaljevinnerne stiller seg bak seierspallen.
Medaljevinnerne ropes opp på pallen. Rekkefølge: 3-2-1
Medalje utdeler, krans utdeler og annen premie utdeler presenteres.
Mestertrøye deles ut av NCFs representant
NM medaljer deles ut av NCFs representant.
Premier deles ut.
Krans eventuelt blomsterbukett m/sløyfe deles ut.
Eventuelt utdeles H M Kongens Pokal av representant for Kongehuset
eller annen offentlig representant.
Nasjonalsangen avspilles.
Fotografering
Nedmarsj, helst under fanfare. Øvrig premiering inngår ikke i
seiersseremonien, men gjennomføres etter arrangørens eget opplegg.
Premiering skjer i henhold til kapprittsreglementet.

10)

MEDIA
a)
NCF har mediarettighetene og er kontaktledd mellom riksdekkende TVselskaper og arrangør. NCF skal alltid kontaktes før riksdekkende TV-kanal
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b)
c)

forespørres. Alle forhold som omhandler produksjon, rettigheter, inntekter
og kostnader vedr. TV skal avtales særskilt. Arrangøren plikter å være
tilhjelpelig for tilrettelegging av eventuell tv produksjon.
Ved live tv-produksjon vil følgende kreves:
Minimum 500 kvadrat til tv produksjon
Strøm ved arenaen: 3 x63A400 V + 1x32A 400V
Strøm til storskjerm: 1x63A 400 V
Arrangør må tilrettelegge for eget pressesenter med internettilgang.

11)

INFORMASJON
a)
Arrangør skal sørge for tilstrekkelig informasjon for publikum, presse og
lagledere før, under og etter rittet ved å oppnevne egen
informasjonsmedarbeider.
b)
NCFs logo skal figurere på alle offisielle trykksaker og web sider.

12)

REKLAME
Arrangør plikter å fritt stille plass til disposisjon for reklamesegl for NCFs sponsorer,
og likeledes frie fellesannonser for NCFs hovedsponsorer i programbladet.
Plassering og fordeling mellom NCFs samarbeidspartnere og arrangørens sponsorer
avtales. Arrangør kan ikke selge eksklusivitet som utelukker NCFs sponsorer. NCFs
seiersvegg og intervjuvegger(til flash tv-sone) benyttes med eget området til
arrangørens sponsorer.

13)

STARTNUMMER
Startnumrene skal utformes etter regler fastlagt i NCFs kapprittsreglement. Så vel
ryggnummer, målfotonummer eller rammenummer er arrangørens ansvar.

14)

MEDISINSKE KONTROLLER
Det kan gjennomføres medisinske kontroller ved hvert mesterskap. Kostnader med
prøvetaking, transport og kontroll av disse kan ikke belastes arrangør. Arrangørens
plikter å tilrettelegge for dopingkontroll i henhold til antidoping Norge sine
anbefalinger:
http://www.antidoping.no/dopingkontroll/dopingkontroll/kontrollstasjon-krav/

15)

NCFs ANSVARSOMRÅDER
a)
Opptre som rådgivende instans for arrangør.
b)
Skaffe og bekoste NM-trøyer, NM-medaljer og HM Kongens Pokal samt
være ansvarlig for at disse er arrangøren i hende i god tid.
c)
Legge ut innbydelse og resultatlister på sine nettsider, evt. med link til
arrangørens nettside. NCFs adm. skal være behjelpelig med å sende ut
innbydelse og resultatliste pr. e-post. Informasjon utover dette tillegges
arrangøren.
d)
Oppnevne og bekoste representant for løypegodkjenning. Denne person er
å betrakte som NCFs tekniske rådgiver overfor arrangør. Løypen skal
godkjennes senest 18 måneder før rittdato. Endelig beslutning rundt løype,
rittform og distanse tas av NCF.
e)
Oppnevne jury og holde sjefskommissærs løpende informert.
f)
Oppnevne og bekoste forbundets offisielle representant.
g)
Stille med arenautstyr til fri benyttelse av arrangøren. Pakken består blant
annet av målportal, seierspall, seiersvegg, tidtakerbil med mer.
h)
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16)

ØKONOMI
a)
Sluttregnskapet for NM skal sammen med en sluttrapport sendes til NCF
senest 4 måneder etter arrangementet.

17)

AVLYSNINGSGEBYR
Forbundsstyret kan ilegge avlysningsgebyr.
Denne norm er skrevet i 2-to eksemplarer, hvorav partene beholder et eksemplar
hver.
............................201..
(arrangerende lags navn)

Rud, ....................201..
Norges Cykleforbund

..................................................
(underskrift)

..............................................
(underskrift)
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