REGLEMENT FOR LAG (RRL)
Klubblag (KL) – fra UCI-General
Et klubblag er et lag som er tilknyttet et nasjonalt forbund, og regulert av Det nasjonale forbundets
regelverk.
Regionlag (RL)
Definisjon:
Regionlag er et samarbeid mellom to eller flere klubber innenfor en region. Formålet er et bedre
trenings- og konkurransetilbud til de aktuelle rytterne.
Laget kan bestå av ryttere i klasse M/K15-16, M/K-junior, eller M/K U23 og Elite, eller som blanding av
senior/masters. Det skal være minimum 3 ryttere i laget. I et regionslag registrert for klasse M/K U23 og
Elite, skal flertallet av rytterne ha lisens i U23/Elite.
Samarbeidende klubber søker regionen. Regionen registrerer laget hos NCF. Gjeldende skjemaer skal
benyttes.
Regionalagene kan ikke delta i turritt.
•
•
•
•
•
•
•

Alle ryttere på regionlaget må løse lisens gjennom klubb tilhørende aktuelle region.
Rytterne er selv ansvarlig for å registrere lisensene i NCFs lisenssystem, klubbene godkjenner.
Regionlagene kan ha kommersielt navn, eller navn som har tilknytning til kommersiell virksomhet.
Lagsnavnet skal alltid starte med NCF og Regionen det gjelder før ev. navnesponsor. Maks to
sponsorer kan benyttes i lagsvannet; eksempel: NCF TeVeBu «sponsor»
Regionlaget skal ha konkurransedrakter i samsvar med regler om regiondrakter, bestemt av
regionene og NCF.
Regionlaget kan ha samme sponsorer som en eller flere av de samarbeidende klubbene.
Regionlaget kan delta i NM-Lagtempo, NorgesCup, norske og utenlandske nasjonale og regionale ritt,
samt aktuelle UCI ritt der regionlaget har oppfylt kriteriene for deltakelse,

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.
KF skal registreres i.h.t retningslinjer for opprettelse av KF.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disse rytterne skal registreres med lisens i klasse M/K, U23 eller Elite. Mannlige ryttere som er 30 år
og eldre, må løse M-Elite lisens. Disse rytterne kan ikke delta i Masters klasser og/eller aldersklasser.
Rytterne er selv ansvarlig for å registrere lisensene i NCFs lisenssystem, klubbene godkjenner.
KF kan ikke etableres for ryttere i klasse M/K-Jun og yngre, eller M/K-Masters.
De samarbeidende klubbene kan være fra forskjellige regioner, eller fra samme region.
KF kan etableres innen alle grener.
KF kan ha et kommersielt navn, eller navn som har tilknytning til kommersiell virksomhet, og kan
benytte ordet ”team” i navnet. Navnet skal ha formen «KF team sponsor»
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.
I Norgesmesterskap representerer rytterne i KF sin klubb, og skal benytte drakten til sin norske klubb.

UCI-registrerte lag – fra UCI-Gen
1.1.041 Følgende lag er lag som er UCI-registrert:
UCI Pro Team: se artikkel 2.15.047 og følgende side.
UCI profesjonelle kontinentale lag: se artikkel 2.16.001 og følgende side.
UCI kontinentallag
UCIs kvinnelag: se artikkel 2.17.001 og følgende side.
UCI MTB-lag: se artikkel 4.10.001 og følgende side.
UCI banelag: se artikkel 3.7.001 og følgende side.
UCI BMX-lag: se artikkel 6.8.001 og følgende side.
UCI Cyclo-Cross lag: ref. UCI
Referansen til UCI i navnet på kategoriene av lag ovenfor, henviser bare til det faktum at laget er UCIregistrert under gjeldende regelverk.
Landslag (NT) – fra UCI-Gen
1.1.044 Et landslag er en gruppe ryttere som blir valgt av landets nasjonale forbund.
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