Nordiska Cykelförbundets
Tävlingsregler 2001
för
Nordiska Mästerskapen Landsväg
1.

ALLMÄNT

Art 1

Kompletterande bestämmelser

Vid Nordiska Mästerskapen (NM) på landsväg gäller utöver dessa tävlingsregler UCIs
reglemente.

Art 2

Olika slag av mästerskap

Nordiska Mästerskapen arrangeras för herrseniorer (Elit, som ej tillhör Trade Team I eller II,
och Under 23), herrjuniorer och damer för deltagare från Danmark, Finland, Norge och
Sverige enligt följande program:
Herrseniorer 180-200 km linje individuellt,
Herrseniorer 30 km tempo individuellt,
Herrjuniorer 120-140 km linje individuellt,
Herrjuniorer 20 km tempo individuellt
Damer 80-120 km linje individuellt,
Damer 20 km tempo individuellt.

Art 3

Tidpunkt för mästerskap

Tidpunkt för Nordiska Mästerskapen fastställs av NCFs styrelse.

Art 4

Tidsprogram

Tävlingarna skall äga rum fredag-söndag enligt följande:
torsdag eftermiddag: jurysammanträde,
fredag förmiddag:
lagledarmöte inför tempo,
fredag eftermiddag:
tempo,
lördag förmiddag:
lagledarmöte inför herrjunio rer och damer linje,
lördag förmiddag:
NCF-styrelsemöte och kongress,
lördag eftermiddag:
herrjuniorer och damer linje,
söndag kl 07.30:
lagledarmöte inför herrseniorer linje,
söndag kl 09.00:
herrseniorer linje.

Art 5

Uppdrag

Uppdrag att anordna NM på landsväg ges vederbörande nationella förbund i Danmark,
Finland, Norge och Sverige. Vilka kan överlåta uppdraget på ansluten organisation.

Art 6

Åtagande

Åtagande att anordna NM innebär att tävlingarna skall anordnas enligt NCFs tävlingsregler.
Arrangör står för samtliga kostnader för arrangemanget inklusive kostnader för prispengar,
mästerskapströja, medaljer och dopingkontroller.

Art 7

Ansvar

NCF ikläder sig inget ansvar för anordnad tävling.

Art 8

Sanktionsavgift

Sanktionsavgift till NCF för NM-arrangemang fastställes av NCFs kongress. (För närvarande
5.000 SEK).

2.

TÄVLINGSARRANGEMANG

Art 1

Inbjudan

Skriftlig inbjudan till deltagande i NM skall senast tre (3) månader före första tävlingsdagen
tillställas NCF och de nationella förbunden.
Inbjudan skall ge så fullständiga upplysningar som möjligt om tävlingarna samt vara åtföljda
av banbeskrivningar.

Art 2

Tävlingsjury

Tävlingsjury skall bestå av fem (5) ledamöter som utses av NCF i januari.
Juryn skall bestå av juryordförande utsedd av NCF.
Dessutom en ledamot från respektive Danmark, Finland, Norge och Sverige. Ledamot av jury
bör lägst inneha behörighet som UCI-nationell kommissarie.
NCF står för kostnader för av NCF utsedd juryordförande och respektive nation står för
kostnader för ledamot från egen nation.
Arrangör skall ställa tre (3) bilar utrustade med högtalare och taklucka samt med chaufför till
juryns förfogande.

Art 3

Dopingkontroll

Dopingkontroll genomföres enligt respektive Riksidrottsförbunds reglemente för
dopingkontroll.

Art 4

Startordning tempomästerskap

Vid lottning till NM tempo för herr- och damseniorer indelas de anmälda i två (2) grupper.
Till grupp 1, som erhåller de högre startnumren, hänförs de cyklister som deltagit i föregående
års tempomästerskap. Startordningen skall vara den omvända mot uppnådda placeringar vid
nämnda mästerskap. Mästaren startar sist.
Till grupp 2, som erhåller de lägre startnumren, hänförs övriga anmälda cyklister.
Startordningen för grupp 2 lottas i vanlig ordning.
Startmellanrummet skall vara en (1) minut.

Art 5

Startordning linjemästerskap

Ordningsföljden för uppställning till start i linjemästerskapen lottas nationsvis i samband med
respektive lagledarmöte.

Art 6

Langning

Vid linjemästerskap skall arrangör meddela plats, där langning är tillåten. Langning får ske
under tävlingens samtliga varv.

Art 7

Maskinservice

Maskinservice från egen servicebil kan ske vid tempomästerskapen.
Arrangör skall tillhandahålla tre (3) neutrala servicebilar vid linjeloppen.
Varje anmält lag med minst tre (3) startande cyklister äger rätt att deltaga med egen
servicebil.
Servicebilarnas ordning lottas vid lagledarmöte.

Art 8

Resultatlista

Arrangör skall senast åtta (8) dagar efter avslutade tävlingar sända resultatlistor till NCF och
de nationella förbunden.

Art 9

Mästerskapstecken

Mästerskapsmedaljer och mästerskapströja utdelas endast vid tävling vari deltagare från lägst
tre (3) nationer deltagit.

Art 10

Mästerskapsmedaljer

Mästerskapsmedalj- förgylld, försilvrad respektive brons- utdelas till segrare individuellt
respektive tvåan och trean.

Art 11

Mästerskapströja

Mästerskapströja utdelas till segrare individuellt.
Denna tröja får användas vid tävlingar inom Noden intill påföljande års mästerskapstävlingar.

Art 12

Penningpriser

Arrangör skall tillhandahålla minst fem (5) penningpriser i tempomästerskap och minst tio
(10) i linjemästerskap.

Art 13

Prisceremonie

Vid prisceremonie skall de tre främsta cyklisterna medverka. Dessutom deltager NCFpresidenten samt representant från arrangörsnationen.

3.

DELTAGANDE

Art 1

Deltagartillstånd

Deltagande i NM för herrseniorer är öppet för Elit- och Under23-cyklister, dock ej för cyklist
tillhörande Trade Team I eller II.
Deltagande i NM för herrjuniorer är öppet för cyklister som under kalenderåret fyller 17-18
år.
Deltagande i NM för damer är öppet för cyklist som fyller lägst 16 år under kalenderåret.

Art 2

Anmälan

Anmälningstiden utgår 14 dagar före mästerskapens inledande. Dock kan cyklist som är
förhindrad att deltaga ersättas av annan cyklist intill lagledarmöte för aktuellt mästerskap.
Anmälan till deltagande i NM skall göras direkt till arrangören.

Art 3

Anmälningsavgift

I samband med anmälan till NM skall av NCFs kongress fastställd anmälningsavgift för
deltagande i linje- respektive tempoloppen inbetalas till arrangören. (För närvarande 200 SEK
per cyklist och disciplin).

Art 4

Deltagande linjemästerskap

Deltagande i linjemästerskapen är öppet för obegränsat antal cyklister från respektive
Danmark, Finland, Norge och Sverige.
Deltagande cyklister skall bära nations-, klubb- eller distriktströja. Cyklister inom samma lag
skall bära identisk tröja.

Art 5

Deltagande tempomästerskap

Deltagande i tempomästerskapen är öppet för obegränsat antal cyklister från respektive
Danmark, Finland, Norge och Sverige.
Deltagande cyklister skall bära nations-, klubb- eller distriktströja.

Art 6

Skyddshjälm

Under tävling skall heltäckande skyddshjälm bäras.

Art 7

Utväxling

Vid tempo- och linjemästerskap för klass herrjuniorer är högsta tillåtna utväxling 7.93 meter.

Art 8

Nummerlappar

Tävlande skall bära tilldelad nummerlapp väl synlig och fastsatt. Nummerlapp får ej vikas.
Ryggnummerlappar skall fästas med minst fem (5) centimeters mellanrum.
I tempoloppen skall cyklist bära en (1) ryggnummerlapp.

Art 9

Start linjelopp

Vid linjemästerskap skall cyklist infinna sig till start senast 30 minuter före utsatt starttid och
skall då befinna sig vid markerad linje 100 meter bakom startlinje.
Cyklist skall omedelbart bege sig till startlinjen vid upprop.
Start skall ske med startpistol.

Art 10

Protesträtt

Protesträtt tillkommer tävlande eller officiell lagledare.

Art 11

Inlämnande av protest

Protest skall inlämnas skriftligt och åtföljas av protestavgift, 500 SEK.

Art 12

Handläggning av protest

Tävlingsjuryn skall ge parterna tillfälle till förklaring och skall meddela besked före
prisutdelningen.

Art 13

Överklagande

Tävlingsjuryns beslut är slutgiltigt och kan ej överklagas.

