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Kapittel I GENERELLE REGLER 
 

§ 1 Typer ritt 
4.1.001 I terrengsykling inngår følgende ritt: 

1) Cross-country: XC (kapittel II rundbane-konkurranser) 
a) Cross-country Olympic: XCO (rundbane) 
b) Cross-country marathon: XCM (maraton) 
c) Cross-country point-to-point: XCP (sted-til-sted) 
d) Cross-country short circuit: XCC (kort runde) 
e) Cross-country eliminator: XCE (sprint) 
f) Cross-country time trial: XCT (temporitt) 
g) Cross-country team relay: XCR (stafett) 
h) Cross-country stage race: XCS (etapperitt) 

 
2) Utfor: DH (downhill) (kapittel III utfor-konkurranser) 

a) Downhill Individual: DHI (utfor individuelt) 
b) Downhill Marathon: DHM (utfor fellesstart) 

 
3) Four Cross: 4X (kapittel IV, four cross-konkurranser) 

 
4) Enduro: END (kapittel IVa, enduro-konkurranser) 

(tekst endret 1.10.13) 

  

§ 2 Aldersklasser og deltakelse 
4.1.002 Deltakelse i ritt er organisert etter aldersklasser fastsatt i artikkel 1.1.034–1.1.037, 

med unntak som angitt nedenfor 

Kvinner U23 

4.1.003 I XCO grupperes kvinner i alderen 19 til 22 år i en ”under 23”-kategori. 

  

Cross-country Olympic – XCO (olympisk) 

4.1.004 Med unntak av UCIs verdensmesterskap, kontinentale mesterskap og, i henhold til de 
nasjonale forbundenes beslutninger, nasjonale mesterskap kan U23-ryttere (menn og 
kvinner) delta i elitekonkurranser for menn og kvinner selv om det avholdes en egen 
konkurranse for U23-ryttere. 

Egne U23 XCO verdenscupritt arrangeres for menn og kvinner. De 10 første U23-
mennene og de 5 første U23-kvinnene i den siste individuelle UCI XCO-rangeringen 
fra foregående år kan velge om de vil delta i elite- eller U23-klassen i hele 
verdenscupsesongen. Alle andre U23-ryttere skal delta i U23-klassen i 
verdenscupsesongen. 

Det er mulig å arrangere egne U23 XCO konkurranser i HC eller kategori 1ritt for 
menn og kvinner. I disse tilfellene skal egne resultater settes opp for begge kategorier. 
I kategori 2 og 3 ritt kjører U23 klassen sammen med Elite klassen. Her settes det ikke 
opp egne resultatlister for U23 klassen. 
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Cross-country Marathon – XCM (maraton) 

4.1.005 XCM-ritt er åpne for alle ryttere i alderen 19 år eller eldre, inkludert veteranklasser. Det 
skal ikke settes opp egne resultatlister for U23 eller veteranklasser. 

  

Cross-country Eliminator – XCE (sprint) 

 XCE-ritt er åpne for alle ryttere i alderen 17 år eller eldre. Det skal ikke settes opp 
egne resultatlister for junior, U23 eller veteranklasser. 

Cross-country short circuit – XCC (kort løype) 

 XCC-ritt er åpne for alle ryttere i alderen 17 år eller eldre. Det skal ikke settes opp 
egne resultatlister for junior, U23 eller veteranklasser. 

4.1.006 Med unntak av verdensmesterskap er utforkonkurranser åpne for alle ryttere i alderen 
17 år eller eldre. 

I verdensmesterskap arrangeres det separate juniorritt for menn og kvinner junior (17 
og 18 år). I verdenscupritt arrangeres det egen konkurranse for junior menn. 

De 5 første menn junior og de 3 første kvinner junior i den siste individuelle UCI DHI-
rangeringen fra foregående år kan velge om de vil delta i elite- eller juniorklassen i 
hele verdenscupsesongen. Alle andre juniorryttere skal delta i juniorklassen i 
verdenscupsesongen. 

For alle andre ritt på den internasjonale kalenderen gjelder følgende: UCI-poeng 
tildeles i forhold til rytterens tid og ikke i forhold til rytterens kategori. For å sikre at 
denne regelen blir riktig anvendt, skal kun én kombinert resultatliste sendes til UCI. 

Kommentar: Når en juniorrytter i utfor får beste tid i et nasjonalt mesterskap, må 
han/hun ha på seg elitetrøyen. Juniortrøye tildeles ikke i dette tilfellet. 

(tekst endret 01.07.12; 1.10.13, 04.04.14) 

  

Four Cross – 4X (four cross) 

4.1.007 4X-ritt er åpne for alle ryttere i alderen 17 år eller eldre. Det skal ikke settes opp egne 
resultatlister for junior, U23 eller veteranklasser. 

4.1.007bi
s 

Enduro ritt er åpne for alle ryttere i alderen 17 år og eldre. Det skal ikke settes opp 
egne resultatlister for junior, U23 eller veteranklasser 

  

Etapperitt – XCS 

4.1.008 Etapperitt er åpne for alle ryttere i alderen 19 år eller eldre. Det skal ikke settes opp 
egne resultatlister for U23-klassene. 

Masters 

4.1.009 Alle ryttere i alderen 30 år eller eldre som innehar en masterslisens, kan delta i 
terrengsykkelritt på den internasjonale UCI-kalenderen for veteraner, med følgende 
unntak: 

1. Ryttere som i inneværende år har deltatt på et terrengsykkelritt på den 
internasjonale kalenderen eller regionale leker eller commonwealth games i en 
annen klasse enn masters, med unntak av deltakelse i XCM-
verdensmesterskap. 

2. Ryttere som i inneværende år har vært medlem av et lag som er registrert hos 
UCI. 
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4.1.010 I XC maratonritt eller UCI MTB Marathon Series eller Enduro ritt, kan masters delta 
med en midlertidig lisens eller en dagslisens utstedt av det ansvarlige nasjonale 
forbundet. 

Start- og sluttdatoene for lisensens gyldighetsperiode skal gå klart frem av lisensen. 

Så lenge lisensen er gyldig, sørger det nasjonale forbundet for at en innehaver av en 
midlertidig lisens eller dagslisens drar fordel av den samme forsikringsdekningen og 
andre fordeler som vedkommende ville hatt krav på som innehaver av en årlig lisens. 

Masters ryttere må inneha en årlig veteranlisens for å kunne delta i 
verdensmesterskap for masters 

  

§ 3 Kalender 
4.1.011 Internasjonale terrengsykkelritt registreres på den internasjonale kalenderen i henhold 

til følgende klassifisering: 

- Olympic Games (OG) – olympiske leker 
- world championships (CM) – verdensmesterskap 

Ingen andre internasjonale terrengsykkelritt i samme gren kan arrangeres under 
verdensmesterskap. 

- world cup (WC) – verdenscup 

Ritt i «Hors Class» eller klasse 1 i samme gren kan ikke arrangeres på samme 
kontinent på samme dag som et verdenscupritt. 

Kontinentale mesterskap (CC) i en gren skal ikke arrangeres under et verdenscupritt i 
samme gren. 

- masters world championships (CMM) – verdensmesterskap for veteraner 
- continental championships (CC) – kontinentale mesterskap 

Ingen ritt i «Hors Class» eller klasse 1 i samme gren kan arrangeres på samme 
kontinent under kontinentale mesterskap. 

- etapperitt 

“Hors class” (SHC) 

Klasse 1 (S1) 

Klasse 2 (S2) 

Ingen etapperitt kan arrangeres under De olympiske leker, verdensmesterskap, 
verdenscupritt eller kontinentale mesterskap (på det aktuelle kontinentet). 

- endagsritt 

«Hors class» (HC) 

Klasse 1 (C1) 

Klasse 2 (C2) 

Klasse 3 (C3) 

- National Championships (CN) – nasjonale mesterskap 
- UCI MTB Marathon Series-ritt 
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Konkurransestatusen til etapperitt og endagsritt tilordnes hver konkurranse årlig av 
UCIs styringskomité ut fra kommissærenes rittrapport fra foregående år. En ny 
konkurranse kan kun tildeles status klasse 2 eller 3 i dens første år. En detaljert 
teknisk veiledning for HC-konkurranser, etapperitt og nye konkurranser, samt UCI 
MTB Marathon Series-ritt skal presenteres for UCI i løpet av prosessen med 
kalenderregistrering. Mal for teknisk veiledning kan fås hos UCI på forespørsel. 

En konkurranse tildeles riktignok kun status som «hors class» (per etappe- og 
endagsritt) hvis den forrige sesongens ritt hadde 30 utenlandske eliteryttere som 
startet og representerte minst 15 forskjellige nasjonaliteter, kun basert på 
elitedeltakelse. 

Alle konkurranser registrert på den internasjonale kalenderen må overholde UCIs 
finansielle krav (i særdeleshet kalenderavgift og pengepremier) som er godkjent av 
UCIs styringskomité og publisert på UCIs hjemmeside. Unntak er pengepremier i UCI 
MTB Marathon Series, der arrangørene selv kan bestemme beløpene. 

Startkontingent for konkurranser på den internasjonale kalenderen frafalles for alle 
ryttere som tilhører et UCI ELITE MTB-lag. Dette gjelder kun for den grenen hvor laget 
har status som ELITE og gjelder ikke for etapperitt. 

(tekst endret 01.02.12; 1.10.13, 04.04.14). 

  

§ 4 Teknisk delegat 
4.1.012 Til de olympiske leker, verdensmesterskap, verdenscupritt og kontinentale 

mesterskap, utnevner UCI en teknisk delegat. 

4.1.013 Uten at arrangørens ansvar fravikes, skal den tekniske delegaten holde oppsyn med 
forberedelsene til de tekniske aspektene ved arrangementet og skal i så måte fungere 
som et bindeledd til UCIs hovedkontor. 

4.1.014 Hvis en konkurranse skal avholdes på en ny arena, skal den tekniske delegaten foreta 
en inspeksjon i god tid på forhånd (løype, distanse, plassering av langesone/teknisk 
sone, installasjoner, sikkerhet, konkurranseskjema osv.). Den tekniske delegaten skal 
møte arrangøren og uten forsinkelse utarbeide en inspeksjonsrapport som skal 
sendes til UCIs koordinator for terrengsykling. 

4.1.015 Den tekniske delegaten skal være til stede på arenaen minst én dag før første 
offisielle treningsdag og skal utføre inspeksjonen på arenaen og løypen sammen med 
arrangøren og sjefskommissæren. Den tekniske delegaten skal samordne de tekniske 
forberedelsene til konkurransen og sikre at anbefalingene som fremgår av 
inspeksjonsrapporten, følges. Den endelige versjonen av løypen og eventuelle 
endringer er den tekniske delegatens ansvar. I tilfeller der det ikke er krav om å 
utnevne en teknisk delegat i henhold til artikkel 4.1.012, vil denne oppgaven tilfalle 
sjefskommissæren. 

4.1.016 Den tekniske delegaten skal delta på lagledermøtene 

  

§ 5 Vakter 
4.1.017 Alle arrangører skal ansette en vaktkoordinator som må snakke ett av de to offisielle 

språkene til UCI. Sjefskommissæren og UCIs tekniske delegat (hvis utnevnt) møter 
vaktkoordinatoren før konkurransen for å optimalisere prosedyren for hvordan 
instruksjoner gis til vaktene (beredskapsplaner, utstyr, fløyter, flagg, radioer osv.) 

Rittarrangøren må organisere nok vakter slik at rytternes og tilskuernes sikkerhet kan 
ivaretas under konkurransen og offisielle treningsøkter. 
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Alle arrangører skal opprette et detaljert vaktkart for sitt arrangement. Ved 
konkurranser hvor en teknisk delegat er utnevnt av UCI, artikkel 4.1.012, skal et 
vaktkart sendes til UCI for godkjenning før konkurransen. Ved konkurranser uten 
teknisk delegat skal en vaktplan sendes til den utnevnte sjefskommissæren for 
forhåndsgodkjennelse. 

4.1.018 Nedre aldersgrense for vakter er myndighetsalderen i det landet hvor konkurransen 
finner sted. 

4.1.019 Vaktene skal være lett gjenkjennelige ved hjelp av et kjennetegn eller en karakteristisk 
uniform. 

4.1.020 Alle vakter skal være utstyrt med en fløyte, og de som befinner seg på strategiske 
punkter (defineres av arrangøren) skal være utstyrt med en radio. De skal plasseres 
slik at de har en radioforbindelse som dekker hele løypen. 

4.1.021 Vaktene må være riktig orientert om sin rolle og utstyrt med løypekart som gir enkle 
referansepunkter for å lokalisere ulykker. 

  

§ 6 Konkurranseprosedyre 
Sikkerhet 

4.1.022 Løypen skal kun sykles av rytterne under konkurranser og i offisielle treningsperioder. 
I offisielle treningsperioder vil vakter og medisinsk personell være til stede. 

Alle andre personer skal holdes utenfor løypen. 

(tekst endret 01.02.12). 

  

Avlysning 

4.1.023 Ved dårlig vær kan sjefskommissæren beslutte å avlyse konkurransen etter samråd 
med arrangøren og UCIs tekniske delegat (hvis utnevnt). 

  

Før start 

4.1.024 Løypa til hver konkurranse skal være klart definert før start og være tilgjengelig på kart 
ved registrering. Adgang til løypa er under UCI-kontroll fra det tidspunktet UCIs 
tekniske delegat eller sjefskommissæren (hvis utnevnt) ankommer (løypeinspeksjon). 

Før de ankommer, er adgang til løypa underlagt lokale lover og forskrifter. Arrangøren 
skal ikke nekte adgang til løypa av andre grunner. 

4.1.025 Før den offisielle treningsperioden starter, skal UCIs tekniske delegat kontrollere at 
løypa er riktig og sikkert merket. Det skal lages en rapport av denne kontrollen til 
sjefskommissæren og arrangøren. Ved fravær av UCIs tekniske delegat skal 
løypekontrollen og rapporten utføres av sjefskommissæren. 

4.1.026 Ved de olympiske leker, verdensmesterskap, verdenscupritt, kontinentale mesterskap, 
«hors class»-ritt og alle etapperitt må lagledere eller deres representanter delta på 
lagledermøte(r). Møtet(/Møtene) skal oppgis i konkurransens offisielle program. 

4.1.027 Kontroll av lisenser og registrering foregår på et kontor på konkurranseområdet. 
Offisiell trening er kun tillatt etter at lisenser er kontrollert, øvrige 
registreringsformaliteter er fullført og startnumre er utdelt. 

4.1.028 Den endelige deltakerlisten skal utarbeides før rittet starter. I tillegg til rytternes navn 
skal den også inneholde deres UCI-lag, UCI-kode, klasse, type ritt og starttid. 

4.1.029 Arrangøren av konkurransen skal gi minst seks (6) sambandsradioer til 
kommissærene, én (1) til UCIs tekniske delegat (hvis utnevnt) og én (1) til UCIs 
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sekretariat, slik at kommissærene kan kommunisere ordentlig. Disse 
sambandsradioene skal ha én kanal reservert utelukkende til bruk for kommissærene, 
og en annen kanal som gjør det mulig for kommissærene å kontakte arrangementets 
leder. 

Ved 4X-ritt skal arrangøren sørge for at radioene er utstyrt med headset. 

  

Starten 

4.1.030 Ved de olympiske leker, verdensmesterskap, verdenscupritt, kontinentale mesterskap 
og «hors class»-ritt skal arrangøren sørge for at det er et tilstrekkelig stort område for 
oppvarming i nærheten av startområdet. Øvrige arrangører oppfordres også til å 
opprette et slikt område for oppvarming. 

4.1.031 Ved fellesstartøvelser skal rytterne kalles til start tidligst 20 minutter før start. Denne 
tiden kan reduseres dersom antall ryttere tillater det. Fem minutter før opprop skal 
rytterne informeres over høyttalersystemet. Annonseringen gjentas tre minutter før 
oppropet starter. 

Rytterne skal stille opp i den rekkefølgen de kalles til start. Antall ryttere ved hver 
startstrek bestemmes av sjefskommissæren og kontrolleres av en kommissær. 
Rytteren bestemmer selv hvor han/hun vil plassere seg på startstreken han/hun 
tildeles. 

Når rytterne har stilt opp, er oppvarming (med sykkelruller, turbo trainer osv.) ikke tillatt 
innenfor eller utenfor startområdet. 

Starten signaliseres av startkommissæren med følgende prosedyre: varsler 3, 2, 1 
minutter og 30 sekunder før start, deretter en siste annonsering om at starten 
signaliseres i løpet av de neste 15 sekundene. 

En startpistol eller, hvis ikke tilgjengelig, en fløyte brukes til å signalisere starten 

4.1.032 Startkommissæren skal ha full kontroll over høyttalersystemet fra tre minutter før start 
og frem til starten er signalisert. 

4.1.033 Startannonseringen skal gis på minst ett av de offisielle språkene til UCI. 

  

Rytternes opptreden 

4.1.034 En rytter skal til enhver tid opptre på en sportslig måte og skal alltid la en raskere rytter 
passere uten å hindre vedkommende. 

4.1.035 Hvis en rytter av en eller annen grunn forlater løypen, må han/hun komme tilbake til 
løypen på samme sted han/hun forlot den. Hvis sjefskommissæren mener at rytteren 
fikk fordel, blir rytteren diskvalifisert (DSQ). 

4.1.036 Rytterne må ta hensyn til naturen og sørge for at de ikke forsøpler 
konkurransearenaen. 

4.1.037 Alle som tas i å forandre løypen, mister sin akkreditering. Dersom vedkommende er 
en rytter, blir han/hun diskvalifisert (DSQ). 

  

§ 7 Utstyr 
4.1.038 Bruk av radiokommunikasjon eller andre former for fjernsamband med rytterne er 

forbudt 

4.1.039 Bruk av dekk utstyrt med metallpigger eller skruer er ikke tillatt. 

4.1.039 Under MTB-ritt er typiske landeveisstyrer (bukkestyrer) ikke tillatt. 
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bis Styreforlengere av den typen som brukes i triatlon eller temporitt, er forbudt, men 
typiske barends er tillatt. 

(artikkel tilføyd 01.02.12). 

  

§ 8 Installasjoner 
4.1.040 Oppblåsbare portaler som krysser løypen er forbudt. 

4.1.041 Arrangøren skal sørge for et område for sykkelrengjøring. 

  

§ 9 Løype 
4.1.042 Så langt det er mulig skal løypen til konkurranser i cross-country, four cross og utfor 

holdes atskilt fra alle andre konkurranser som arrangeres på samme sted. Hvis dette 
ikke er mulig, må det opprettes et tidsskjema for trening og ritt, slik at løypene ikke kan 
brukes samtidig. 

4.1.043 Det skal ikke være noen hindre i start- og målområdene som kan forårsake fall eller 
kollisjon. 
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Kapittel 2 CROSS-COUNTRY 

§ 1 Kjennetegn for XC-ritt 
Cross-country Olympic – XCO (olympisk) 

  

4.2.001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varigheten og lengden på XCO-ritt (olympisk format) skal ligge innenfor følgende 
grenser, eller så nær disse som mulig (i timer og minutter), som i tabellen nedenfor. 

 

UCI vil årlig sette opp et antall UCI Junior Series XCO ritt. 

 
Norsk tilpasning: 

 

 
 
 
Klasse M/K 6 
Består av ryttere som i konkurranseåret fyller 6 t.o.m. 9 år. 
Ryttere i klasse M/K 6 kan kun delta i lokale konkurranser og uten rangering, ref. 
NIFs barneidrettsbestemmelser. 
Konkurranse skal foregå på adskilt område eller på annet tidspunkt hvis eldre 
ryttere er med i konkurransen. 
 
Rytterne i disse klassene må registreres i lisenssystemet. 
Maksimale ritt-tider for Maraton (Grusritt) og Enduro for aldersbestemte klasser. For 
Enduro gjelder samlet tid transport og fartsetapper: 
 

Varighet Rundelengde Varighet Rundelengde Varighet Rundelengde

Menn Junior 1:00-1:15 1:00-1:15 1:00-1:15

Kvinner Junior 1:00-1:15 1:00-1:15 1:00-1:15

Menn U23 1:15-1:30 4-6 km N/A * 4-10 km N/A *

Kvinner U23 1:15-1:30 N/A * N/A *

Menn Elite 1:30-1:45 1:30-2:00 Ingen krav

Kvinner Elite 1:30-1:45 1:30-2:00 *

*U23 klassen kjører sammen med Elite. N/A = ingen krav til lengde eller rittformat

Verdensmesterskap

Verdenscup

Kontinentale mesterskap

Hors Class

Kategori 1 ritt

Ingen krav til 

lengde. Alle 

typer 

rittformater er 

tillatt.

Kategori 2 ritt Kategori 3 ritt
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4.2.002 Løypa til et XCO-ritt (Olympisk format) skal være mellom 4 og 6 km og ha en 
attraktiv utforming. Ideelt sett skal løypa ha form som et kløverblad, slik at det er 
enkelt for publikummere og TV/media å kunne se hele løypa. 

Doble langesoner/tekniske soner anbefales sterkt. 

Løypen skal ved hver kilometer merkes med et skilt som viser gjenstående distanse 
til målstreken. 
(tekst endret 1.10.13) 

4.2.003 Rytterne skal starte i en enkelt gruppe. Cross-country Marathon – XCM (maraton) 

4.2.004 Distanser for XCM-ritt maraton skal ligge innenfor minimum 60 km og maximum 
160 km. Alle XCM-ritt vil bli registrert som Kategori 3 ritt. 

Arrangører som ønsker å bruke distanser utover de som er angitt, må innhente 
forhåndstillatelse fra UCI. 

Løypen skal ved hver tiende kilometer merkes med et skilt som viser gjenstående 
distanse. 

Rittet kan sykles som én runde, eller flere runder hvor maksimalt antall runder er tre 
(3). 

Hvis det sykles én runde, skal løypen ikke inneholde noen partier som sykles to 
ganger. 

Kun start- og målstreken kan være plassert på samme sted. 

Hvis rittet sykles i flere runder, er avkortning av runden ikke tillatt i ritt for kvinner. 

(tekst endret 01.02.12; 1.10.13, 04.04.14). 

  

4.2.005 Rytterne skal starte i en enkelt gruppe. Se artikkel 4.6.010 vedrørende UCI MTB 
Marathon Series. 

(tekst endret 01.02.12). 

  

Cross-country point-to-point – XCP (sted-til-sted) 

4.2.006 Løypen for et XCP-ritt skal startes på ett sted og avsluttes et annet sted. 

XCP-ritt på den internasjonale kalenderen vil bli registrert som Kategori 3 ritt. 

XCP-ritt anses som XCO-ritt, og ved disse konkurransene må nasjonale mestere i 
XCO ha på seg den nasjonale mestertrøyen for XCO, og verdensmestere i XCO 
må ha på seg verdensmestertrøyen for XCO. 

(tekst endret 01.02.12; 1.10.13). 

4.2.007 Rytterne skal starte i en enkelt gruppe 
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Cross-country short circuit – XCC (kort løype 

4.2.008 Start og mål skal være i samme område. Løypens distanse skal ikke være lengre 
enn 2 km når rittet har en varighet på 30 til 60 minutter. XCC-ritt vil bli registrert 
som Kategori 3 ritt på den internasjonale kalenderen. 

(tekst endret 01.02.12; 1.10.13). 

4.2.009 Naturlige og/eller kunstige hindre er kun tillatt etter godkjenning av UCIs tekniske 
delegat eller i hans fravær av sjefskommissæren. 

  

Cross-country Eliminator – XCE (sprint) 

  

Løype 

4.2.010 Løypen til et XCE-ritt (sprint) skal være mellom 500 og 1000 m og inkludere 
naturlige og/eller kunstige hindre, i samsvar med artikkel 4.2.009. Det skal være 
mulig å sykle hele løypen, partier med enkeltspor unngås vanligvis, og om mulig 
skal løypen ikke inneholde mer enn én 180° sving. Start- og målområdet skal være 
atskilt slik at rittet kan avvikles så raskt som mulig. 

Hindre som trær, trapper (opp/ned), bakker, broer eller trekonstruksjoner kan skape 
et dynamisk og kort ritt. 

Løypen skal være merket i henhold til artiklene 4.2.020 til 4.2.029. 

Alle XCE-ritt vil bli vurdert som Kategori 3 ritt på den internasjonale kalenderen, 
unntatt verdensmesterskap og ritt i verdenscupen.  

 (tekst endret 1.10.13, 4.04.14) 

Organisering av konkurransen 
Kvalifiseringsrunde 

4.2.011 Minst 12 ryttere må være påmeldt til kvalifiseringsrunden, ellers kan ikke et XCE-ritt 
avholdes. 

Hele programmet, kvalifiseringsrunden og hovedkonkurransen, skal gjennomføres 
på samme dag. Etter en begrunnet forespørsel kan UCI tillate at arrangementet 
deles over 2 forskjellige dager (én dag til kvalifiseringsrunden og én dag til 
hovedkonkurransen). 

Kvalifiseringsrunden avgjøres med individuell start, og en runde av løypen skal 
sykles. 

De 32 beste rytterne (8x4) eller de 36 beste rytterne (6x6) kvalifiseres til 
hovedkonkurransen (se vedlegg 6-7). 

Hvis to ryttere har lik tid i kvalifiseringsrunden, avgjøres deres plassering ut fra siste 
individuelle UCI XCO-rangering. Hvis rytterne ikke er med i den individuelle UCI 
XCO-rangeringen, trekkes det lodd om deres plassering. 

Startnumrene til kvalifiseringsrunden er i rekkefølge fra 33 eller 37 ut fra den nyeste 
individuelle UCI XCO-rangeringen og i følgende rekkefølge: 

1. Rangert elite og U23-ryttere med stigende rangering 
2. Rangerte juniorer med stigende rangering 
3. Urangert elite og U23-ryttere tilfeldig 
4. Urangerte juniorer tilfeldig 

Rytterne starter i samme rekkefølge som startnumrene, det laveste nummeret 
starter først. 
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Kvinnene sykler før mennene. 

(tekst endret 01.02.12, 01.07.12). 

  

Hovedkonkurranse 

4.2.012 Startnumrene til hovedkonkurransen fordeles ut fra resultatene i 
kvalifiseringsrunden og begynner med nummer 1 til vinneren av 
kvalifiseringsrunden. 

Hovedkonkurransen består av utslagningsheat der gruppene med ryttere settes 
sammen som beskrevet i tabellene i vedlegg 6 og 7 – XCE konkurranseformat. 

Heatrekkefølge: 

• menn først, inntil kvinner får samme heatsystem; 
• finaler: kvinners B-finale etterfulgt av kvinners A-finale; 
• menns B-finale etterfulgt av menns A-finale. 

Tilsiktet kontakt ved å dytte, dra eller bruke andre midler som forårsaker at en 
annen deltager må bremse ned, faller eller sykler ut av løypen, er ikke tillatt og fører 
til diskvalifisering (DSQ) av den/de ansvarlige. 

Etter sjefskommissærens egen vurdering kan en rytter bli deplassert (REL) og få en 
annen heatposisjon enn hans/hennes faktiske sluttplassering tilsier. 

Ryttere som er DNF, DSQ eller DNS i semifinalene, kan ikke delta i B-finalen. 

Den endelige rangeringen i konkurransen er inndelt i grupper i følgende rekkefølge: 

1. Alle ryttere som deltar i A-finalen, med unntak av ryttere som er DSQ. 
2. Alle ryttere som deltar i B-finalen, med unntak av ryttere som er DSQ. 
3. Ryttere som er DNF eller DNS i semifinalene. 
4. Rangeringen av øvrige ryttere bestemmes av hvilken runde de kvalifiserte 

seg til, deretter av rangeringen i heatet og så av startnummeret. 

Innenfor hver av de ovennevnte gruppene rangeres ryttere som er DNF før ryttere 
som er DNS. Hvis det er flere DNF eller DNS i en runde, skal de rangeres etter 
startnummeret. 

Ryttere som er DNF eller DNS i første runde av hovedkonkurransen oppføres uten 
rangering. 

Ryttere som er DSQ i hovedkonkurransen oppføres uten rangering. 

Ryttere som ikke er kvalifisert til hovedkonkurransen oppføres ikke i den endelige 
rangeringen. 

Kommentarer: I tilfelle av en DSQ vil den neste rytteren flytte opp i den endelige 
rangeringen. For eksempel ved en DSQ i A-finalen vil vinneren av B-finalen bli 
rangert som fjerdeplass i den endelige rangeringen. 

(tekst endret 01.02.12). 

  

Særskilte regler 

4.2.013 En startsone skal tegnes på bakken. Rytterne skal stille opp ved siden av 
hverandre på linjen. Rytterne i hvert heat kan velge startposisjon ut fra rekkefølgen 
på startnummeret. Rytteren med det laveste startnummeret får velge først. 

De nasjonale mesterne i XCE må ha på seg den nasjonale mestertrøyen for XCE, 
og verdensmesterne i XCE må ha på seg verdensmestertrøyen for XCE. 

(tekst endret 01.02.12, 01.07.12, 1.10.13). 
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Cross-country time trial – XCT (temporitt) 

4.2.014  XCT-ritt brukes kun under etapperitt (XCS). 

Endags XCT-ritt som er registrert for på den internasjonale kalenderen, gir ingen 
UCI-poeng. 
(tekst endret 1.10.13) 

  

Cross-country team relay – XCR (stafett) 

4.2.015 XCR skal arrangeres ved verdensmesterskap og kan arrangeres ved kontinentale 
mesterskap som beskrevet i artikkel 9.2.032 og 9.2.033. 

Kun ved verdensmesterskap og kontinentale mesterskap deles det ut UCI-poeng. 
Minst 5 nasjoner må delta i XCR-ritt for at UCI-poeng tildeles. UCI-poengene 
tildeles nasjonen og ikke rytterne individuelt. 
(tekst endret 1.10.13) 

  

§ 2 Løype 
4.2.016 Løypen i et XC-ritt har vanligvis et variert terreng som veipartier, skogsveier, jorder 

og jord- eller grusveier, og inneholder et betydelig antall stigninger og 
utforkjøringer. Brolagte eller asfalterte veier skal ikke overskride 15 % av løypens 
totale lengde. 

4.2.017 Det skal være mulig å sykle hele løypen, selv i dårlig vær. Løypen skal ha parallelle 
partier der man kan anta at den kan forringes. 

4.2.018 Partier med lengre enkeltspor må ha partier der det er mulig å passere med jevne 
mellomrom. 

4.2.019 I løypen til et XC-ritt ved verdensmesterskap, kontinentale mesterskap, 
verdenscupritt og «hors class»-ritt skal det være minst 6 krysningspunkter for 
tilskuerne. Krysningene skal bemannes med vakter på hver side. 

  

§ 3 Løypemerking 
4.2.020 Hele løypen skal merkes i henhold til følgende system: 

4.2.021 Retningspiler (svarte piler på hvit eller gul bakgrunn) markerer løypen som skal 
følges, og viser retningsendringer, kryss og potensielt farlige situasjoner. 
Retningspilene skal være minst 40 x 20 cm og skal ikke plasseres høyere enn 1,5 
m over bakken. 

4.2.022 Pilene skal plasseres på løypens høyre side, med unntak av høyresvinger der piler 
før og ved høyresving skal plasseres på løypens venstre side. 

4.2.023 Det skal være en pil 10 m før hvert kryss, ved krysset og 10 m etter krysset for å 
bekrefte at riktig rute er valgt. 

Et synlig "X"-tegn brukes til å markere feil retning. 

4.2.024 Ved en potensielt farlig situasjon skal en eller flere piler som peker nedover, 
plasseres 10 til 20 m før hinderet eller den potensielle faren. Det skal også 
plasseres piler der hinderet eller den potensielle faren er. 

To piler som peker nedover, brukes ved situasjoner som er spesielt farlige. 

En alvorlig fare som krever stor forsiktighet, skal merkes med tre piler som peker 
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nedover. 

4.2.025 Kopier av følgende tegn skal brukes: 

 

 

4.2.026 Partier i en XC-løype som inneholder bratte eller potensielt farlige skråninger, skal 
merkes og sperres av med ikke-metalliske staver, fortrinnsvis av PVC 
(slalåmstaver), som er 1,5 til 2 meter høye. 

I svært raske løypepartier der den tekniske delegaten eller, i hans fravær, 
sjefskommissæren anser det som hensiktsmessig, kan små bannere som 
beskrevet i diagrammet nedenfor, brukes til å sperre av løypen. Bannerne skal 
plasseres på skiportene/rørene i en høyde som ikke forstyrrer TV-opptak (vanligvis 
50 cm over bakken). "Sone A"-partier skal være minst 2 m brede. 

 
  

4.2.027 I løypepartier hvor det er hindere som murer, trestubber eller trestammer, skal 
høyballer eller passende polstring brukes til å beskytte rytterne. Slike beskyttende 
tiltak skal ikke begrense løypens kjørbarhet. 

I visse områder, som langs kanten av bratte stup, skal det brukes fangnett som 
oppfyller sikkerhetsstandardene. Åpninger i nett eller nettinggjerder skal ikke være 
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større enn 5 x 5 cm. 

Eventuelle trebruer eller ramper skal dekkes med sklisikker overflate (teppe, 
hønsenetting eller spesiell sklisikker maling). 

4.2.028 Når det gjelder olympisk konkurranseformat ved de olympiske leker, 
verdensmesterskap, kontinentale mesterskap, verdenscupritt og hors class-ritt, skal 
løypen merkes (ved hjelp av staver eller bannere) og beskyttes i sin hele lengde. 
 
Når det gjelder alle typer maratonkonkurranser, skal løypen merkes så godt at den 
kan følges uten problemer. 
(tekst redigert 01.10.13)  

4.2.029 Der det er mulig, skal røtter, trestubber, utstående steiner osv. dekkes med 
biologisk nedbrytbar fluoriserende maling. 

  

§ 4 Start- og målområde 
4.2.030 Start- og/eller målseil skal plasseres rett over start- og målstreken og skal være 

minst 2,5 meter over bakken. Seilene skal dekke hele løypens bredde. 

4.2.031 Startområdet for et XC-ritt (fellesstartøvelse) skal være: 

1) for verdensmesterskap og verdenscup konkurranser 
a) minst 8 meter bredt i minst 50 meter før startstreken 
b) minst 8 meter bredt i minst 100 meter etter startstreken 

  
2) for alle andre konkurranser 

a) minst 6 meter bredt i minst 50 meter før startstreken 
b) minst 6 meter bredt i minst 100 meter etter startstreken 

 

For alle konkurranser skal starten være på et flatt eller stigende parti i løypen. 

Den første innsnevringen etter start skal være slik at rytterne enkelt kan passere 
den samtidig. 
(Tekst redigert 01.10.13) 

4.2.032 Målområdet for et XC-ritt (fellesstartøvelse) skal være: 

• minst 4 meter bredt i minst 50 meter før målstreken. I verdensmesterskap 
og verdenscupritt er dette området minst 8 meter bredt i minst 80 meter. 

• minst 4 meter bredt i minst 20 meter etter målstreken. I verdensmesterskap 
og verdenscupritt er dette området minst 8 meter bredt i minst 50 meter. 

• på et flatt eller stigende parti i løypa. 

4.2.033 Avsperringer skal plasseres på begge sider av løypa minst 100 meter før og 50 
meter etter start- og målstreken(e). 

4.2.034 Den siste kilometeren av rittet skal være klart og tydelig merket. 
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§ 5 Langesone/teknisk sone 

 

 

 

 

 

 

4.2.035 Inntak av mat og drikke er kun tillatt i områder som er utpekt til dette formålet. Disse 
områdene brukes også som tekniske soner. Området kalles langesone/teknisk 
sone.  
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4.2.036 Hver langesone/tekniske sone skal plasseres i et flatt eller stigende parti der 
rytternes hastighet er lav, og som er bredt nok til dette formålet. Sonene må være 
tilstrekkelig lange og jevnt fordelt i løypen. Doble langesoner/tekniske soner 
anbefales på det sterkeste. 

For olympiske cross-country-ritt (XCO) skal det være 1 dobbel sone eller 2 enkelte 
soner. Ved maraton cross-country-ritt (XCM) skal det være minst 3 
langesoner/tekniske soner. Arrangørene skal sørge for at lagledelsen kan nå 
sonene under XCM-konkurranser. 

4.2.037 UCIs tekniske delegat eller, i hans fravær, sjefskommissæren bestemmer fordeling 
og plassering av langesoner/tekniske soner i samråd med arrangementets leder. 

4.2.038 Langesoner/tekniske soner må være tilstrekkelig lange og brede slik at rytterne kan 
passere sonen uten å stoppe. 

I verdenscupritt skal de dessuten bestå av følgende fire områder: 

• en del for UCI ELITE MTB-lag; 
• en del for UCI MTB-lag; 
• et område for landslag; 
• et annet område for individuelle ryttere eller medlemmer av lag som ikke er 

registrert hos UCI (som behandles som individuelle ryttere). 

Støtteapparatet som arbeider for ryttere, skal bruke lett gjenkjennelige lagdrakter. 

4.2.039 Langesoner/tekniske soner skal være tydelig merket og nummerert. De skal være 
på et inngjerdet område som er helt atskilt fra tilskuerne. Adgang skal være strengt 
kontrollert av kommissærene og/eller vaktene. 

4.2.040 Ved de olympiske leker, verdensmesterskap, verdenscupritt og kontinentale 
mesterskap kan ingen få adgang til en langesone/teknisk sone uten akkreditering. 

Til de olympiske leker, verdensmesterskap og kontinentale mesterskap utsteder 
juryen akkrediteringer etter lagledermøtet. 

Til verdenscupritt utstedes akkrediteringer for hele sesongen til UCI ELITE MTB-lag 
og UCI MTB-lag. Arrangøren lager akkrediteringsbevis til nasjonale forbund eller 
individuelle ryttere som deles ut ved registrering: De får 1 akkreditering per 
registrert rytter per sone. Vær oppmerksom på at de kun trenger 1 akkreditering per 
registrerte rytter for en dobbel langesone/teknisk sone. 

4.2.041 Fysisk kontakt mellom langere/mekanikere og ryttere er kun tillatt i 
langesoner/tekniske soner. 

Vannflasker og mat skal gis til rytterne av langere eller mekanikere for hånd. 
Langeren eller mekanikeren har ikke lov til å løpe ved siden av rytteren. 

4.2.042 Langere eller mekanikere har ikke lov til å sprute vann på rytterne. 

4.2.043 Briller kan kun skiftes i langesoner/tekniske soner. Et område hvor briller kan 
skiftes, kan settes opp på slutten av sonen. 

4.2.044 Ingen rytter kan snu i løypen for å komme til en langesone/teknisk sone. Ryttere 
som gjør dette, blir diskvalifisert. Kun innenfor langesonen/den tekniske sonen kan 
en rytter snu uten å hindre øvrige konkurrenter. 

(tekst endret 01.02.12). 

  

§ 6 Teknisk assistanse 
4.2.045 Teknisk assistanse under rittet er tillatt i henhold til vilkårene nedenfor. 

4.2.046 Autorisert teknisk assistanse under et ritt består av reparasjon eller utskifting av alle 
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sykkelens deler bortsett fra rammen. Det er ikke tillatt å skifte sykkel, og rytteren 
skal krysse målstreken med samme startnummer festet til fronten på styret som 
han/hun hadde ved start. 

4.2.047 Teknisk assistanse kan kun gis i langesoner/tekniske soner. 

4.2.048 Reservedeler og verktøy skal oppbevares i disse sonene. Reparasjoner og skifte av 
utstyr kan utføres av rytteren selv eller med hjelp av en lagkamerat, lagmekaniker 
eller nøytral teknisk assistanse. Små deler som innerslange eller små verktøy kan 
gis til rytterne i langesoner/tekniske soner. 

4.2.049 Foruten teknisk assistanse i langesoner/tekniske soner er teknisk assistanse 
utenfor disse sonene kun tillatt mellom ryttere som er medlemmer av samme UCI 
ELITE MTB-lag, UCI MTB-lag eller samme landslag.  

Ryttere kan ha med seg verktøy og reservedeler forutsatt at disse ikke innebærer 
noen fare for rytteren selv eller øvrige konkurrenter. 

Norsk tilpasning: Ryttere i klassene M/K10-14 kan motta teknisk assistanse i 
løypen, forutsatt at de selv har med seg nødvendig verktøy og materiell. 

  

§ 7 Sikkerhet 
Vakter 

4.2.050 Der det er mulig, skal vaktene plasseres så tett at de har øyekontakt med 
hverandre. De signaliserer rytternes ankomst med et kort og tydelig fløytesignal. 

4.2.051 Alle vakter som arbeider i potensielt farlige løypepartier, må ha et gult flagg som 
skal viftes med for å advare rytterne om eventuelle krasj. 

  

Sanitet (minimumskrav) 

4.2.052 Ved alle ritt kreves det minst én ambulanse og én sanitetspost med 
førstehjelpsutstyr. 

I hver konkurranse skal minst én (1) lege og minst seks (6) personer som er 
kvalifisert som sanitetspersonell i henhold til nasjonal lovgivning, være til stede 
under konkurransen. 

4.2.053 Sanitetsposten skal plasseres sentralt og være lett gjenkjennelig for alle deltagerne. 

4.2.054 Sanitetspostene og sanitetspersonell skal ha radiokommunikasjon med hverandre, 
arrangørene, vaktkoordinatoren og sjefskommissæren. 

4.2.055 Alt sanitetspersonell skal være lett gjenkjennelig ved hjelp av et passende merke 
eller uniform. Denne må være unik. 

4.2.056 Sanitetspersonell skal plasseres på sentrale punkter langs løyper som brukes hver 
dag i konkurransen. 

Sanitetspersonell skal også være til stede på offisielle treningsdager. 

4.2.057 Arrangøren må gjøre nødvendige tiltak for å lette rask evakuering av skadde 
personer fra ethvert punkt i løypen. Terrengkjøretøy (motorsykler, quads osv.) og 
erfarne sjåfører skal være tilgjengelig for å nå vanskelige områder raskt. 

Potensielle fareområder skal være tydelig merket og mulig å nå med ambulanse. 

4.2.058 Et møte mellom arrangementets leder, personene som er ansvarlige for sanitet, 
vaktene og sjefskommissæren skal avholdes før konkurransen. 

Arrangøren skal gi sanitetspersonell kart over løypen. 

4.2.059 Ved XC-maraton konkurranser skal arrangøren sørge for at én motorsykkel 
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markerer teten på rittet (”lead bike”), og at én motorsykkel markerer rittets bakerste 
rytter ("sweep bike"). Ved olympisk konkurranseformat skal kun ”lead bike” 
benyttes. Antall runder som gjenstår i rittet skal vises på motorsykkelens front. 

(tekst endret 1.10.13) 

  

§ 8 Konkurranseprosedyre 
Trening 

4.2.060 Arrangøren skal gjøre løypene tilgjengelige og merke dem for trening minst 24 
timer før det første rittet starter. Ved XCO-verdenscupritt er tidsfristen minst 48 
timer før det første rittet starter. 

Rytterne skal ha startnummeret festet til fronten på styret under treningsøktene. 

Startsone 

4.2.061 Startrekkefølgen er fastsatt som følger: 

XCO-ritt (andre enn verdensmesterskap og verdenscupritt) 

1. I samsvar med siste publiserte individuelle UCI XCO-rangering; 
2. Urangerte ryttere: ved loddtrekning. 

XCM-ritt 

1. I samsvar med siste publiserte rangering for UCI MTB Marathon Series; 
2. I samsvar med siste publiserte individuelle UCI XCO-rangering; 
3. Urangerte ryttere: ved loddtrekning. 

(tekst endret 01.02.12). 

  

Rangering 

4.2.062 Ryttere som forlater rittet, merkes på resultatlisten som "DNF" (ikke fullført) og får 
ingen poeng for denne konkurransen. 

4.2.063 Ryttere som tas igjen med én runde, må fullføre runden der vedkommende ble tatt 
igjen og deretter gå ut av konkurransen via en utgang som befinner seg like før mål 
eller i ”80 %”-sonen som beskrevet i artikkel 4.2.064, hvis denne regelen kommer til 
anvendelse. De er oppført i resultatlisten i den rekkefølgen de ble tatt ut av løypen 
med notering av antall runder de ligger bak vinneren. 

(tekst endret 01.02.12). 

4.2.064 Beslutningen om hvorvidt 80 %-regelen skal anvendes for olympiske cross-country-
ritt (XCO), fattes av sjefskommissæren i samråd med arrangøren. Enhver rytter 
med en tid som er 80 % langsommere enn tiden til lederen av rittet etter første 
runde, tas ut av rittet. Vedkommende skal forlate rittet ved utgangen av runden i 
sonen som er anordnet for dette formålet (”80 %-sonen”), med mindre rytteren er 
inne i sin siste runde. I olympiske cross-country-ritt ved kontinentale mesterskap, 
verdenscupritt, verdensmesterskap og de olympiske leker skal 80 %-regelen 
anvendes. 

4.2.065 Ryttere som tas ut av rittet i henhold til artikkel 4.2.064, er oppført i resultatlisten i 
den rekkefølgen de ble tatt ut av løpet med notering av antall runder de ligger bak 
vinneren. 

(tekst endret 01.02.12). 
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§ 9 Etapperitt 
Generelle regler 

4.2.066 Et etapperitt er en serie av XC-ritt der lag, landslagryttere og individuelle ryttere kan 
delta. Rytterne må fullføre hver etappe i henhold til de spesifikke 
konkurransebestemmelsene for å bli kvalifisert til neste etappe. 

4.2.067 I prosessen med registrering på den internasjonale kalenderen, må arrangører 
sende en detaljert teknisk veiledning til UCI for godkjenning av arrangementet. Hvis 
en slik godkjenning ikke foreligger, vil rittet ikke bli registrert i den internasjonale 
kalenderen. Mal for teknisk veiledning kan fås hos UCI på forespørsel 

(tekst endret 1.10.13) 

4.2.068 Et etapperitt kan avholdes i flere land forutsatt at de nasjonale forbundene til de 
berørte landene har godkjent arrangementet og løypen. Bevis for slik godkjenning 
skal vedlegges søknaden for at rittet skal bli registrert på kalenderen. 

4.2.069 Lag skal bestå av minst 2 og maksimalt 6 ryttere. 

 4.2.070 Etapperitt har likheter med XCO-ritt, derfor må verdensmestere i XCO og 
nasjonale mestere i XCO ha på seg mestertrøye. Verdensmestere i XCM og 
nasjonale mestere i XCM kan ikke ha på seg mestertrøye i etapperitt. 

(tekst endret 01.02.12). 

  

Varighet og etapper 

4.2.071 Etapperitt varer i minst tre dager og i maksimalt ni dager. 

Kun én etappe kan sykles per dag. 

4.2.072 De ulike typene av XC-ritt som ble nevnt i artikkel 4.2.001 til 4.2.009 og 4.2.014, 
med unntak av XCE (utslagningsritt), kan velges for etappene. 

4.2.073 For alle typer ritt (XCO, XCM, XCP, XCC, XCT, lagtempo) er distansene som angitt 
i den tekniske guiden. 

 

Angående lagtempo, Tiden på laget tas på den andre rytteren og teller på lagets 
generelle klassifisering.  
Når en etappe avsluttes på en rundbane, skal tiden tas på målstreken.målstreken.  
(tekst endret 4.04.14) 

 

Rangeringer 

4.2.074 Menn- og kvinners individuelle sammenlagte tid er obligatorisk. UCI-poeng deles 
kun ut på bakgrunn av sammenlagtresultatet. I etapperitt der teamet består av 2 
ryttere, f.eks. Cape Epic, blir UCI poengene gitt til begge ryttere (ikke fordelt mellom 
rytterne). 

For etapperitt som har lag med 2 rytter, for eksempel Cape Epic, UCI poengene 
teller for begge rytterene (ikke delt mellom de). 

Individuelt sammenlagtresultat er basert på en individuell deltagers sammenlagte 
tid for hver etappe. 

Når to eller flere ryttere har samme tid i den sammenlagte individuelle 
konkurransen, avgjør tiendedelene som ble registrert under individuelle temporitt 
(inkludert prologen), deltagernes rangering. 

Hvis tiden fortsatt er den samme, eller hvis individuelle temporitt ikke finnes, skal 
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resultatet på siste etappe avgjøre rangeringen. 

4.2.075 Øvrige sammenlagtresultater for menn og kvinner, som poengkonkurranse, 
klatreetapper og lagkonkurranse, er valgfritt. 

I etapperitt med sammenlagt lagresultat er det kun tre typer lag som kan delta: 

· UCI ELITE MTB-lag 
· UCI MTB-lag 
· landslag. 

Med unntak av lagtemporitt beregnes både menns og kvinners sammenlagtresultat 
ved å legge til tidene til de to beste rytterne i hver etappe. 

4.2.076 Bonuser og tidsstraffer blir tatt i betraktning. Bonuser vises kun med tid i 
individuelle sammenlagtresultater. Det gis ingen bonuser for individuelle temporitt 
eller lagtemporitt. 

  

Teknisk gjennomføring 

4.2.077 Et etapperitt skal ikke inneholde mer enn én kjøretøytransport for hver tredje dag 
med konkurranse. 

Hver kjøretøytransport skal ikke overskride tre timer. Transporter på mindre enn én 
time blir ikke tatt i betraktning. 

4.2.078 Nøytraliserte sammenkoblede partier kan ikke finnes på mer enn 75 % av 
etappene. Disse partiene skal ikke overskride 35 km. Et lederkjøretøy skal 
kontrollere feltets hastighet inntil startstreken er passert. Starten skal skje fra en 
stasjonær posisjon ved startstreken. Starten skal skje innen 30 minutter etter at 
ledekjøretøyet har ankommet. 

4.2.079 Det skal være to motorsykler (en ”lead bike” og en ”'sweep bike”) til alle etapper 
med unntak av det individuelle temporittet. 

4.2.080 Arrangøren må skaffe ledertrøye til menns og kvinners individuelle 
sammenlagtplassering. 
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Kapittel III UTFOR 
  

§ 1 Organisering av konkurransen 
 
4.3.001 Individuell start består av enten; 

 Et kvalifiseringsløp (ritt på tid, hvor et antall ryttere kvalifiserer seg til 
finalen – antall ryttere som går videre er fastsatt på forhånd) dette 
kvalifiseringsløpet bestemmer også startrekkefølgen i finalen. 
Den raskeste rytteren i finalen er vinneren (systemet brukes i 
verdenscupen) eller 

• en seedingomgang som bestemmer startrekkefølgen for finalen, der 
rytteren med den beste tiden vinner. 

Fellesstart består av: 

 et kvalifiseringsløp (ritt på tid, hvor et antall ryttere kvalifiserer seg til 
finalen – antall ryttere som går videre bestemmes av arrangørens tekniske 
guide), dette kvalifiseringsløpet bestemmer også startrekkefølgen i finalen. 

 maraton utfor (DHI) – massestart 

Arrangøren må presisere regler i innbydelsen eller i teknisk guide for rittet. 

(tekst endret 01.07.12, 1.10.13, 4.04.14).  

 

4.3.002 Et system med to løp (der den beste tiden fra hvert løp medregnes i resultatet) 
kan aksepteres under ekstraordinære omstendigheter etter godkjenning fra UCIs 
terrengsykkelkomité. 

4.3.003 Et system basert på to løp der gjennomsnittlig eller sammenlagt tid fra begge 
løpene gjelder, er ikke tillatt. 

4.3.003 

bis 

En rytter som har en 100 % langsommere tid enn den beste noterte tiden, 
oppføres i resultatlisten som DNF (ikke fullført) og får ingen poeng. Denne regelen 
gjelder for kvalifiseringsrunde og finaler. 

Under ekstraordinære omstendigheter kan den tillatte maksimumstiden endres 
under rittet. Denne beslutningen tas av sjefskommissæren i samråd med den 
tekniske delegaten. 

(artikkel tilføyd 01.02.12). 

  

§ 2 Løype 
4.3.004 Utforløypen skal legges i en nedoverbakke. 

4.3.005 Løypen består av partier med ulikt terreng: smale og brede spor, skogsveier og -
stier, stier på jorder og steinete spor. Løypen er vanligvis en blanding av raske og 
tekniske partier. Løypen skal teste rytterens tekniske og fysiske ferdigheter. 

4.3.006 Løypens lengde og rittets varighet er som følger: 

 Minimum Maksimum 

Løypens lengde  1 500 m  3 500 m 

Rittets varighet  2 minutter  5 minutter 
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4.3.007 Hele utforløypen skal merkes og sperres av med ikke-metalliske staver 
(slalåmstaver), fortrinnsvis av PVC, som er 1,5 til 2 meter høye. 

I svært raske og farlige partier der rytterens linje ligger nær løypegrensen, må B-
linjer opprettes som beskrevet i diagrammet: 

 
  

4.3.008 Bruk av høyballer til løypemerking er ikke tillatt. 

4.3.009 Startområdet skal være minst 1 meter og ikke mer enn 2 meter bredt. Et 
passende rekkverk skal settes opp og underlaget og startområdet må dekkes med 
en sklisikker overflate. Startområdet skal ha tak. 

  

Målområdet skal være minst 6 meter bredt. 

4.3.010 Det skal være et bremseområde på minst 35-50 m etter målstreken som er 
tilstrekkelig beskyttet og helt avskjermet fra publikum. Rytternes utgang skal være 
utformet slik at farten er lavest mulig. 

Dette området skal være fritt for hindre. 

  

§ 3 Drakt og beskyttelsesutstyr 
4.3.011 Alle tettsittende plagg av lycra/elastan er ikke tillatt. 

4.3.012 En helhjelm må brukes riktig både under ritt og trening i løypen. Hjelmen skal 
være utstyrt med visir. Halvhjelmer skal ikke brukes. 

4.3.013 UCI anbefaler på det sterkeste at ryttere bruker følgende beskyttelse: 

• rygg-, albue-, kne- og skulderbeskyttere laget av stive materialer 
• beskyttelse for nakken og cervical vertebrae 
• polstring på skinnlegger og lår 
• vide bukser i full lengde laget av rivebestandig materiale som også gir 

beskyttelse for knær og legger, eller vid shorts laget av rivebestandig 
materiale pluss kne- og leggbeskyttere med en hard overflate 

• langermet trøye 
• heldekkende hansker. 

Nasjonale forbund kan i sine nasjonale regler pålegge bruk av annen beskyttelse 
enn hjelm. Dette gjelder også for internasjonale arrangementer i eget land. De 
nasjonale forbundene, og ikke UCI, har ansvar for å føre tilsyn med slike regler. 
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En rytter som ikke bruker beskyttelse pålagt av det nasjonale forbundet i en 
internasjonal konkurranse, skal utestenges fra rittet av sjefskommissæren på 
eventuell anmodning fra en representant i det nasjonale forbundet og under 
ansvar av denne representanten. 

Kommentar: 

Rytterne skal forhøre seg om de gjeldende reglene til det nasjonale forbundet. 
Bruk av beskyttelsesutstyr utover hjelmer kan også bli pålagt av nasjonal 
lovgivning. Rytteren skal forhøre seg om dette. Overholdelse av slik lovgivning er 
utelukkende rytterens ansvar. 

Et bredt utvalg av utstyr som presenteres og selges som beskyttelsesutstyr, er 
tilgjengelig på markedet. 

Noen av disse tilbys av anerkjente produsenter som kan forventes å produsere 
kvalitetsprodukter. 

Likevel, og med unntak av hjelmer, ser det ikke ut til å eksistere noen offisielle 
tekniske normer for beskyttelsesutstyr som nevnt i artikkelen ovenfor. 

Derfor er det på dette tidspunkt ikke kjent i hvilken grad produkter som selges 
som beskyttelsesutstyr gir effektiv beskyttelse, da konseptet, kvaliteten osv. ikke 
er testet og sammenlignet med en gjeldende offisiell teknisk standard. 

Det er ikke kjent hvorvidt utstyr som gir beskyttelse i en bestemt type krasj, kan gi 
eller unnlate å gi forventet beskyttelse i en annen type krasj. 

Dessuten er det ikke sikkert at kombinasjonen av ulike typer beskyttelse er 
tilstrekkelig. For eksempel er det ikke sikkert en nakkebeskytter passer med en 
ryggbeskytter. 

Derfor må ryttere være oppmerksomme på utstyrets kvalitet og egenskaper, søke 
råd hos erfarne ryttere, trenere eller teknikere, anskaffe utstyr fra profesjonelle og 
pålitelige leverandører og stole på sin egen dømmekraft. 

Rytteren skal være ansvarlig for valg av utstyr og for bruken av det, i henhold til 
artiklene 1.3.001 til 1.3.003. 

(tekst endret 01.07.12). 

Norsk tilpasning:  
For aldersbestemte klasser (16 år og yngre) gjelder i tillegg minimum følgende 
personlige sikkerhetsutstyr: 

1. Hansker med lange fingre 
2. Brynje eller ryggskinne/brynje og nakkekrave 
3. Albuebeskytter 
4. Knebeskyttere. 
5. Shorts eller bukser i rivesikkert stoff. 
6. Langermet trøye. 

 

4.3.014 Kameraer er ikke tillatt under kvalifiserende runder og i finaler. Rytterne er 
ansvarlige for å feste kameraene godt slik at farlige situasjoner kan unngås. UCI 
kan bestemme seg for å tillate et kamera under finalen, men kun til bruk for TV-
produksjonsselskapet.  

Kommentar: 

1) se spesielt i artiklene 1.3.001–1.3.003 og 1.3.031 
2) kameraer kan brukes under treningsøkter (artikkel 4.3.021) på de vilkår 

som er fastsatt i denne artikkelen 

(tekst endret 01.02.12, 1.07.12, 1.10.13). 
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§ 4 Vakter 
4.3.015 Vaktene skal plasseres så tett at de har øyekontakt med hverandre. De 

signaliserer rytternes ankomst med et kort og tydelig fløytesignal. 

4.3.016 Vaktene skal være utstyrt med flagg slik at sikkerhetssystemet nedenfor kan 
brukes. 

4.3.017 Under offisiell trening skal hver vakt bære et gult flagg som skal viftes i tilfelle av 
krasj for å advare øvrige ryttere om må bremse ned. 

4.3.018 Noen vakter som er spesielt utpekt av arrangøren og vaktkoordinatoren, må bære 
et rødt flagg og ha en radioforbindelse på samme frekvens som 
sjefskommissæren, arrangementets leder, det medisinske teamet, 
vaktkoordinatoren og, dersom til stede, UCIs tekniske delegat. De skal være 
stasjonert på strategiske punkter i løypen slik at de har direkte øyekontakt med 
sine to nærmeste kolleger bak og foran i løypen. 

De røde flaggene brukes under trening og ritt. 

Vakter med rødt flagg som ser en alvorlig ulykke, skal umiddelbart varsle 
vaktkoordinatoren via radio, som snarest mulig skal melde fra til 
sjefskommissæren, arrangementets leder, det medisinske teamet og, dersom 
vedkommende er til stede, UCIs tekniske delegat. 

Vakter med rødt flagg skal umiddelbart vurdere situasjonen til rytteren som 
krasjet, og fortsette rapporteringen via radio til vaktkoordinatoren. 

Vakter med rødt flagg som ikke er direkte berørt av en ulykke, må følge med på 
de aktuelle radiooverføringene. Hvis de oppdager at en av deres kolleger lenger 
ned i løypen vifter med det røde flagget, skal de umiddelbart gjøre det samme. 

4.3.019 Ryttere som ser et viftende rødt flagg under rittet, må stoppe umiddelbart. 

En avbrutt rytter skal fortsette rolig til mål og be målkommissæren om en omstart 
og vente på nærmere instruksjon 

  

§ 5 Sanitet (minimumskrav) 
4.3.020 Sanitet skal organiseres i henhold til artikkel 4.2.052 til 4.2.058. Det skal være 

minst sju personer med kvalifisert sanitetsutdanning i henhold til lovene i landet. 

Under rittet skal en lege være stasjonert ved utgangen til målområdet. 

Arrangøren skal sende en evakuerings- og sanitetsplan til UCI i forkant av 
verdensmesterskap, verdenscupritt og kontinentale mesterskap. Arrangørens 
medisinske koordinator skal møte den tekniske delegaten (hvis utnevnt) eller 
sjefskommissæren før første trening. 

(tekst endret 01.02.12). 

  

§ 6 Trening 
4.3.021 Følgende treningsøkter skal organiseres: 

• en inspeksjon av løypen til fots skal organiseres før den første 
treningsøkten. 

• en treningsøkt dagen før konkurransen.  
• en treningsøkt om morgenen før rittet. 
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Ingen trening er tillatt mens rittet pågår. 

4.3.022 Hver rytter må fullføre minst to treningsløp for ikke å bli diskvalifisert. 
Startkommissæren skal sørge for at denne regelen overholdes.  

4.3.023 Rytterne skal starte alle treningsløp ved den offisielle startporten. Ryttere som 
starter et treningsløp nedenfor startstreken, skal diskvalifiseres fra konkurransen. 

4.3.024 Rytterne skal ha startnummeret festet til fronten på styret under trening og også 
vise ryggnummeret i kvalifiseringsrunden og finalen. 

  

§ 7 Transport 
4.3.025 Arrangøren skal organisere transport som kan frakte 100 ryttere og deres sykler til 

start per time. 
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Kapittel IV FOUR CROSS (4X) 

§ 1 Konkurranseform 
4.4.001 Four cross (4X) er en utslagningskonkurranse der tre eller fire ryttere (kalt et heat) 

konkurrerer side ved side i den samme utforløypen. Konkurranseformen er slik at det 
kan forekomme utilsiktet kontakt mellom rytterne. Dette tolereres hvis 
sjefskommissæren mener at kroppskontakten holdes innenfor konkurransens ånd, fair 
play og en sportslig holdning til øvrige konkurrenter. 

  

§ 2 Organisering av konkurransen 
4.4.002 Treningsløp skal finne sted samme dag som finalene. 

4.4.003 Det skal arrangeres en kvalifiseringsrunde, fortrinnsvis samme dag som 
hovedkonkurransen. 

4.4.004 Kvalifiseringsrunden skal ha form som et løp med tidtaking for hver rytter. Hvis to ryttere 
har lik tid i kvalifiseringsrunden, avgjøres deres plassering ut fra siste individuelle UCI 
4X-rangering. Hvis rytterne ikke er rangert, skal loddtrekning avgjøre rekkefølgen. 

Ryttere som er DNF, DSQ eller DNS i kvalifiseringsrunden, kan ikke delta i 
hovedkonkurransen. 

Rytterne starter på startkommissærens ordre, i den rekkefølgen som er bestemt i 
startlisten. Kvinnene sykler før mennene. 

Startnumrene som brukes til kvalifiseringsrunden skal være i en rekkefølge som 
begynner på 33 eller 65 ut fra den nyeste individuelle UCI 4X-rangeringen. 

4.4.005 Antall ryttere som er kvalifisert til første runde av hovedkonkurransen, bestemmes av 
antall heat på tre eller fire ryttere som kan arrangeres. 

Maksimalt 16 heat er mulig (maksimalt 64 ryttere). 

Hvis færre enn 64 ryttere deltar i kvalifiseringsrunden, kan antall heat være 16, 8, 4 or 2 
med minst tre ryttere i hvert heat. 

Heatrekkefølge (menn først, inntil kvinner får samme heatsystem, finaler: kvinner B-
finale fulgt av kvinner A-finale, deretter menn B-finale fulgt av menn A-finale). 

 

Antall ryttere i kvalifiseringsrunde Stige 

48+ 64 ryttere 

24-47 32 ryttere 

12-23 16 ryttere 

6-11 8 ryttere 

 

Antall ryttere i kvalifiseringsrunden skal ikke være mindre enn seks, ellers kan ikke 4X-
ritt arrangeres. 

Startnumrene til hovedkonkurransen fordeles ut fra resultatene i kvalifiseringsrunden. 
Rytteren med best tid i kvalifiseringsrunden tildeles startnummer 1. 

4.4.006 Hovedkonkurransen består av utslagningsritt der grupper med ryttere er satt sammen 
som vist i tabellen nedenfor, for å sikre at første- og andreplassen i 
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kvalifiseringsrunden ikke møtes før i finalen. 

Menn 

 

 

  

Kvinner 

  

 

 

  

4.4.007 Rytterne i hvert heat skal kun sykle én gang per omgang. Tredje og fjerde rytter i hvert 
heat slås ut av konkurransen. Første og andre rytter er kvalifisert til neste runde 

4.4.008 Foruten finalen skal det arrangeres en B-finale for rytterne som kom på tredje- og 
fjerdeplass i semifinalene. Ryttere som er DNF, DSQ eller DNS i semifinalene, kan ikke 
delta i B-finalen. 

4.4.009 Den endelige rangeringen i konkurransen er inndelt i grupper i følgende rekkefølge: 

1. Alle ryttere som deltar i A-finalen, med unntak av ryttere som er DSQ. 
2. Alle ryttere som deltar i B-finalen, med unntak av ryttere som er DSQ. 
3. Ryttere som er DNF eller DNS i semifinalene. 
4. Rangeringen av øvrige ryttere bestemmes av hvilken runde de kvalifiserte seg 

til, deretter av rangeringen i heatet og så av startnummeret. 

Innenfor hver av de ovennevnte gruppene, rangeres ryttere som er DNF før ryttere som 
er DNS. Hvis det er flere DNF eller DNS i en runde, skal de rangeres etter 
startnummeret. 

Ryttere som er DNF eller DNS i første runde av hovedkonkurransen oppføres uten 
rangering. 

Ryttere som er DSQ i hovedkonkurransen oppføres uten rangering. 

Ryttere som ikke er kvalifisert til hovedkonkurransen oppføres ikke i den endelige 
rangeringen. 

64 17 40 41 29 45 28 44 34 47 39 10 30 19 38 43

1 49 25 24 4 20 37 21 31 18 26 55 35 46 27 22

33 48 57 56 36 13 5 12 63 50 7 23 62 51 6 11

32 16 8 9 61 52 60 53 2 15 58 42 3 14 59 54

30,3,19,14 27,6,22,11

2,7,3,6

2,15,7,10

5,  6,  7, 8

3,14,6,11

31,2,18,15 26,7,23,10

4,13,5,12

1  ,2, 3, 4

1,5,4,8

1,16,8,9

32,1,17,16 25,8,24,9 29,4,20,13 28,5,21,12

5 – 6  - 7 - 8

1 – 2 – 3 - 4

1,16,8,9 4,13,5,12 2,15,7,10 3,14,6,11

1,5,4,8 2,7,3,6
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Hvis en hovedkonkurranse i 4X (utslagningsheat) av en eller annen grunn må avlyses, 
skal resultatene fra kvalifiseringsrunden gjelde som endelig resultat. 

Kommentar: I tilfelle av en DSQ vil den neste rytteren flytte opp i den endelige 
rangeringen. For eksempel ved en DSQ i A-finalen vil vinneren av B-finalen bli rangert 
som fjerdeplass i den endelige rangeringen 

4.4.010 Rytterne i hvert heat kan velge startposisjon ut fra rekkefølgen på startnummeret. 

Rytteren med det laveste startnummeret får velge først. 

4.4.011 Rytterne starter fra stillestående posisjon. 

Hvis en del av forhjulet passerer startstreken før startsignalet, deplasseres rytteren 
(rangert til et heat som er forskjellig fra den faktiske sluttplasseringen). 

4.4.012 Rytterne må passere hver port uten å skrense, dvs. at begge hjulene må passere på 
innsiden av porten. Dette avgjøres av dommere som er plassert langs løypen eller om 
mulig ved hjelp av TV-opptak. Hvis rytteren bommer eller skrenser i porten i 
hovedkonkurransen, fører det til deplassering med mindre rytteren sykler tilbake og 
passerer porten på korrekt måte. 

4.4.013 Hvis alle rytterne i heatet faller eller ikke passerer målstreken i en innledende runde, blir 
vinneren den rytteren som tilbakela den lengste distansen. 

  

§ 3 Løype 
4.4.014 Ideelt sett skal løypen settes opp i moderate bakker med jevn stigning. Den skal også 

inneholde en kombinasjon av hopp, humper, doserte svinger, konstruerte hindre, 
nedsenkninger, naturlige platåer og andre spesielle egenskaper. Løypen kan også 
inneholde ikke-doserte svinger. Det skal ikke finnes noen stigninger som krever at 
rytterne må tråkke. 

Løypen skal også være bred nok til at fire ryttere kan stille opp side ved side, og slik at 
forbikjøring er mulig. 

Løypen skal være komplett merket i henhold til diagrammet i artikkel 4.2.026 (Sone A 
og Sone B). Sone A skal være minst 2 meter fra løypen og minst 2 meter bred. 

4.4.015 Rittets varighet skal være mellom 30 og 60 sekunder med en optimal tid på mellom 45 
og 60 sekunder for vinneren av kvalifiseringsrunden. 

4.4.016 På de første 5 meterne av løypen må fire like brede baner merkes med en hvit linje (ved 
hjelp av tape, biologisk nedbrytbar maling eller mel). Ryttere som krysser eller sykler på 
de hvite linjene, deplasseres. Hvis en rytter krysser eller sykler på de hvite linjene når 
vedkommende ligger bak naborytterne og ikke hindrer dem eller har noen fordel, kan 
deplasseringen omgjøres til en advarsel. 

4.4.017 Startstrekket skal være minst 30 meter langt. Hindre på de første 30 meterne skal være 
like over hele løypens bredde. 

4.4.018 Portene i løypen skal være laget av ikke-metalliske staver (slalåmstaver), fortrinnsvis av 
PVC, som er 1,5 til 2 meter høye. 

Portene skal plasseres slik at den nedre delen av porten er i innerkant av banen og den 
øvre delen i ytterkant. 

4.4.019 Den siste porten i løypen skal plasseres minst 10 meter fra målstreken. 

4.4.020 Arrangøren skal sørge for en hevet plattform der 4X-juryen har uhindret utsikt over hele 
løypen. Plattformen skal plasseres i et område som publikum ikke har adgang til. 

  



 
 

 
32 

§ 4 Transport 
4.4.021 Arrangøren skal organisere transport som umiddelbart kan frakte rytterne til starten av 

løypen. En løype som går langs en brukbar skiheis eller taubane, er å foretrekke 

  

§ 5 Drakt og beskyttelsesutstyr 
4.4.022 En helhjelm skal brukes riktig både under ritt og trening i løypen. Hjelmen skal være 

utstyrt med visir. Halvhjelmer skal ikke brukes. 

4.4.023 UCI anbefaler på det sterkeste å bruke drakt og beskyttelsesutstyr angitt i artikkel 
4.3.011 og 4.3.013 til 4.3.014 under 4X-ritt. 

  

§ 6 Sanitet (minimumskrav) 
4.4.024 Sanitet skal organiseres i henhold til artikkel 4.2.052 til 4.2.058. Det skal være minst 

åtte personer med kvalifisert sanitetsutdanning i henhold til lovene i landet.  

Under rittet skal en lege være stasjonert ved utgangen til målområdet. 

Arrangøren skal sende en evakuerings- og sanitetsplan til UCI i forkant av 
verdensmesterskap, verdenscupritt og kontinentale mesterskap. Arrangørens 
medisinske koordinator skal møte den tekniske delegaten (hvis utnevnt) eller 
sjefskommissæren før første treningsøkt 

  

§ 7 Trening – konkurranse  
4.4.025 Følgende treningsøkter skal organiseres: 

• en treningsøkt dagen før konkurransen. 
• en treningsøkt på konkurransedagen 

Hvis et 4X-ritt finner sted om kvelden, må rytterne få en treningsøkt om kvelden. 

Ingen trening er tillatt mens rittet pågår. 

4.4.026 Rytterne skal ha startnummer festet til fronten på styret under trening og også vise 
ryggnummeret under 4X-finaler 

  

§ 8 Kortprosedyre 
4.4.027 Under hovedkonkurransen bruker en kommissær et system av fargede kort ved mål. 

Hans avgjørelser skal bekreftes av sjefskommissæren. 
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Kort Betydning Kode Straff 

Gul 
Advarsel 
(Warning) 

WRN (Warning) Første gang – ingen 
straff. 

  

For rytter som 
ikke fulgte 
reglene, men 
som ikke fikk 
noen fordel av 
overtredelsen. 

Blå Deplassering 
(Spesifisert i art. 
4.4.011, 4.4.012 
og 4.4.016) 

REL 
(Relegation) 

Resultatet i heatet blir 
forskjellig fra passering 
over mållinja. 

Rød Diskvalifikasjon 
(Spesifisert i art. 
4.2.012) 

DSQ 
(Disqualification) 

Ekskludert fra videre 
konkurranse, ingen 
kvalifisering. 

 

• En rytter som får to kort, uansett farge, i samme konkurranse, diskvalifiseres. 
• Kort skal vises av den utnevnte kommissæren (kortkommissæren) etter 

bekreftelse fra sjefskommissæren og skal formidles direkte via TV og 
konkurransens speaker. 
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Kapittel IV BIS ENDURO  
 

§ 1 Kjennetegn for Enduro ritt 
4.4a.001 Et ritt som består av flere tempoetapper, også kalt fartsetapper. 

Tidene som er oppnådd i hver fartsetappe, akkumuleres til en sammenlagt tid. 

En Enduro løype skal inneholde variert skogsterreng. Løypa bør inneholde en mix av 
smale og brede, sakte og raske stier på ulikt terrengunderlag. Tempoetappene skal 
primært foregå  i nedoverbakke. Innslag av flate partier eller oppoverbakke er tillatt. 

Transportetapper kan bestå av enten mekanisk heis (f.eks. stolheis), sykling eller en 
mix av begge. Det skal legges vekt på at løypen er spennende, teknisk og mentalt 
utfordrende for rytteren. 

Andre type løsninger for transportetappene kan aksepteres under spesielle 
omstendigheter og ved godkjennelse fra UCI/NCF. 

  

§ 2 Teknisk assistanse 
4.4a.002 Det kan maksimum etableres en sone for teknisk assistanse. All hjelp fra 

støtteapparat skal foregå i denne sonen. 

4.4a.003 Rytteren kan kun benytte en ramme, en gaffel, en bakdemper og et par hjul i en 
konkurranse. Ramme, demper og hjul vil bli merket separat av en funksjonær før start 
og sjekket ved målgang. Ødelagte deler kan byttes underveis i konkurransen, men 
med en tilleggstid på 5 minutter. 

  

§ 3 Utstyr 
4.4a.004 Hjelm skal benyttes under hele konkurransen. I svært teknisk terreng,  i løyper med 

bratte fjellsider eller i særlige raske partier, kan arrangøren ha en egen 
konkurranseregel om at rytterne må benytte heldekkende hjelm. 

UCI oppfordrer på det sterkeste at ryttere benytter beskyttelsesutstyr som beskrevet i 
art. 4.3.013. 

  

§ 4 Løypekart 
4.4a.005 Løypekart skal lages av arrangøren og være tilgjengelig for alle deltakere før første 

treningsøkt starter. I lengre løyper eller terreng som er vanskelig å navigere i, skal 
rytterne få løypekart til å ta med seg. 

  



 
 

 
35 

§ 5 Løypemerking 
 

 

  

4.4a.006 Enduro løyper må være tydelig merket, og det skal benyttes en kombinasjon av piler, 
porter og tradisjonelt sperrebånd. 

4.4a.007 Arrangøren må være ekstra nøye med å påse at løypa er godt merket og at det ikke 
er mulig å ta snarveier. 

4.4a.008 I områder hvor det er benyttet sperrebånd, skal begge sider av løypen merkes. 

4.4a009 Lett gjenkjennelige porter skal settes opp i uoversiktlige områder av løypa. Portene 
skal settes opp i nøkkelområder i løypa og defineres som sjekkpunkt. 

 

 

  

§ 6 Organisering av konkurransen 
4.4a.010 Arrangøren må sette opp starttidene for hver tempoetappe. 

4.4a.011 Ryttere starter individuelt, startintervallet mellom ryttere skal være minimum 20 
sekunder. 

4.4a.012 Minimum 3 tempoetapper skal gjennomføres. Total tid for hver rytter skal være minst 
10 minutter. 

4.4a.013 Minst 2 ulike løyper skal benyttes som tempoetapper. Ved uforutsette eller spesielle 
hendelser (f.eks. vær), kan UCI kommissæren kansellere eller velge å ta bort et 
resultat fra sammenlagtstillingen, etter først å ha konsultert arrangøren. 
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4.4a.014 Det er ingen restriksjoner for transportetappene. For å få transportert ryttere, kan man 
benytte enten mekanisk heis (f.eks. stolheis, truck osv.), sykling eller en mix av 
begge. 

4.4a.015 Arrangøren må sørge for at rytterne får tilstrekkelig med treningstid før alle 
tidskjøringsetapper.  

  

§ 7 Resultatlister 
4.4a.016 Sammenlagtresultat for hver rytter regnes ut ved å summere alle etappetider. 

  

§ 8 Overtredelser 
4.4a.017 Ryttere må opptre på en god sportslig måte til enhver tid, og skal aldri hindre en 

raskere rytter fra å kjøre forbi. 

4.4a.018 Sjefskommissæren har mulighet til å sette en straff på en overtredelse, selv om ikke 
overtredelsen har blitt sett av en rittfunksjonær, hvis minst to ryttere fra ulike lag 
rapporterer et regelbrudd (rytter som får teknisk assistanse utenfor teknisk sone, rytter 
som tar en snarvei). 

  

§ 9 Mobile kommissærer/funksjonærer 
4.4a.019 Et lite antall spesialtrente funksjonærer, mobile funksjonærer eller kommissærer bør 

bevege seg tilfeldig rundt i løypa under konkurransene. Motorsykkel, ATV eller MTB 
sykkel kan benyttes. 

  

§ 10 Medisinsk service 
4.4a.020 Arrangøren skal ha tilstrekkelig medisinsk personell til stede, og skal oppgi kontaktinfo 

til medisinsk personale til alle deltakere, slik at rytterne vet hvor de skal henvende seg 
ved en ulykke. 

  

 Norsk tilpasning: 
For lavterskelritt i Enduro (yngre klasser) henvises det til «Arrangørmanuel for 
lavterskelritt i Enduro» på NCFs nettside – Utfor – Ritt 

  

Kapittel V UCI-VERDENSCUP I TERRENGSYKLING 

§ 1 Generelt 
4.5.001 UCI-verdenscup i terrengsykling er UCIs eiendom. 

4.5.002 Hvert år bestemmer UCIs styringskomité hvilke typer konkurranser og hvilke 
aldersklasser UCI-verdenscupen i terrengsykling skal arrangeres for, og hvilke ritt den 
skal være sammensatt av. 

  

Deltakelse 

4.5.003 UCI-verdenscupkonkurranser i terrengsykling er åpne for ryttere som kvalifiserer seg 
for følgende klasser og kriterier: 
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Klasse Et av kriteriene nedenfor må være oppfylt 

XCO – Menn Elite (23 år og eldre) 
1.     Har kjørt inn minst 20 UCI poeng i den individuelle UCI XCO 

rankingen (*). 

XCO – Kvinner Elite (23 år og eldre) 

  
2.     Det nasjonale forbundet kan i tillegg melde på max. 6 ryttere  

pr. klasse. Disse rytterne må kjøre i landslagsdrakt. 

XCO – Menn U23 (19-22 år) 1. Har kjørt inn minst 20 UCI poeng i den individuelle UCI XCO 
rankingen (*) 
2. Det nasjonale forbundet kan i tillegg melde på max. 6 ryttere  
pr. klasse. Disse rytterne må kjøre i landslagsdrakt. 
3. Det nasjonale forbundet som er arrangør av konkurransen,  
kan i tillegg melde på et lag B med inntil 6 ryttere, som må  
kjøre i landslagsdrakt. 
4. Ryttere som tilhører et UCI ELITE MTB lag eller UCI MTB  
lag. 

XCO – Kvinner U23 (19-22 år) 

  

  

 XCO – Menn Junior (17 og 18 år) 1.     Har kjørt inn minst 20 UCI poeng i den individuelle UCI  

DHI rankingen (*). 
XCO – Kvinner Junior (17 og 18 år) 

DHI –  Menn Junior (17 og 18 år) 2.     Det nasjonale forbundet kan i tillegg melde på max. 6 ryttere  

pr. klasse. Disse rytterne må kjøre i landslagsdrakt. 
  

  3.     K-junior ryttere (17 og 18 år) som hører til et UCI ELITE MTB lag 

eller et UCI MTB lag. 
  

DHI – Menn Elite (19 år og eldre) 1.     Har kjørt inn minst 20 UCI poeng i den individuelle UCI rankingen 

(XCO, DHI eller 4X) (*). 
DHI – Kvinner (17 år og eldre) 

  2.     Det nasjonale forbundet kan i tillegg melde på max. 6 ryttere  

pr. klasse. Disse rytterne må kjøre i landslagsdrakt. 
  

XCE – Menn (17 år og eldre) 1.     Har kjørt inn minst 20 UCI poeng i den individuelle UCI  

XCE – Kvinner (17 år og eldre) rankingen (XCO, DHI eller 4X) (*). 

  2. Det nasjonale forbundet kan i tillegg melde på max. 6 ryttere  

  pr. klasse. Disse rytterne må kjøre i landslagsdrakt. 

 

(*) Datoen for slike rangeringer er fast og kommuniseres av UCI for hver UCI-
verdenscupkonkurranse på UCIs hjemmeside. 

(tekst endret 01.02.12, 01.07.12, 1.11.13, 4.04.14). 

 

  

Registrering 

4.5.004 Alle ryttere skal være registrert ved hjelp av UCIs nettbaserte registreringssystem 
(www.uci.ch). 

UCI ELITE MTB-lag eller UCI MTB-lag registrerer sine ryttere, nasjonale forbund 
registrerer de andre rytterne som kvalifiserer i henhold til artikkel 4.5.003. 

Det nettbaserte registreringssystemet åpner tjue dager før en konkurranse, og stenger 
mandagen før konkurransen kl. 12.00, sentraleuropeisk tid. En tabell som viser disse 
datoene er publisert på UCIs hjemmeside. 

4.5.004 
bis 

Alle ryttere eller deres lagledere skal delta på påmeldingskontrollen, fremvise 
rytternes lisenser og hente startnumrene innen fristene som er angitt på det offisielle 
programmet som publiseres på UCIs hjemmeside. Ryttere som ikke er bekreftet før 
den angitte fristen, har ikke fullført registreringsprosedyren og vil ikke få lov til å delta i 
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konkurransen. 

(tekst endret 01.07.12, 4.04.14) 

4.5.005 Etteranmeldinger fra UCI ELITE MTB-lag, UCI MTB-lag og nasjonale forbund godtas 
ikke med mindre de er autorisert av UCI, underlagt hensyn til artikkel 4.5.003, og mot 
betaling av en bot på 300 CHF for den første rytteren. Dersom mer enn én rytter per 
lag eller nasjonalt forbund er involvert, skal det betales en bot på totalt 500 CHF. 

Etteranmeldinger er påmeldinger som behandles etter den elektroniske 
påmeldingsfristen og før rytternes bekreftelsesfrist. Når fristen for påmeldingskontroll 
er utløpt, blir ikke etteranmeldinger lenger godtatt. 

(tekst endret 01.07.12) 

  

Premieutdeling 

4.5.006 Premieutdelingen finner sted umiddelbart etter hvert ritt. Ryttere som ankommer 
senere enn 5 minutter etter at de avsluttet rittet, bøtelegges. 

Følgende ryttere skal delta: 

- de tre første rytterne i elitekonkurransen, 
- lederen av verdenscupen i eliteklassen etter den aktuelle konkurransen, 
- de tre første rytterne i konkurransen for U23-ryttere, 
- de tre første rytterne i juniorkonkurransen, 
- lederen av verdenscupen i klassen U23 XCO etter den aktuelle konkurransen, 
- lederen av verdenscupen i juniorenes DHI-klasse etter den aktuelle 

konkurransen, 
- laget som leder verdenscupen for UCI MTB-lag etter den aktuelle 

konkurransen (angitt i artikkel 4.5.009). 

Sykler kan ikke tas med opp på podiet. Imidlertid finnes det et område foran podiet 
hvor vinnerens sykkel kan fremvises under premieutdelingen. 

(tekst endret 01.02.12, 01.07.12). 

  

Pressekonferanse 

4.5.007 På forespørsel fra arrangøren skal de tre høyest plasserte rytterne i konkurransen og 
lederen av verdenscupen delta på pressekonferansen. 

Verdenscuprangering 

4.5.008 Verdenscuprangeringen utarbeides på grunnlag av poengene som er vunnet av hver 
rytter i henhold til tabellen i artikkel 4.5.037. 

Ryttere med lik poengsum rangeres i henhold til flest antall førsteplasser, 
andreplasser osv. Det tas bare i betraktning plasseringer som gir poeng i 
verdenscupen. Hvis poengsummen fortsatt er lik, er det poengene som ble tildelt i den 
siste konkurransen som skal brukes for å skille mellom rytterne. 

Dersom stillingen er uavgjort på poeng i utfor etter kvalifiseringsrunde og finale, 
bestemmes rytternes plasseringer av finaleresultatet. 

For rundbaneritt i de olympiske leker utarbeides det separate verdenscuprangeringer 
for eliten og U23-ryttere. 

Det utarbeides Ingen XCO-verdenscup for juniorer. 

For sprintkonkurransen (eliminator) i rundbane utarbeides det spesifikke 
verdenscuprangeringer. 

(tekst endret 01.07.12, 1.11.13) 
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4.5.009 Lagklassifisering for lagkonkurransen for UCI MTB utarbeides ved å summere opp 
hvert lags 3 høyeste poengsummer i samsvar med tabellen for "lagklassifisering" i 
artikkel 4.5.037. 

For rundbaneritt i de olympiske leker utarbeides det separate lagklassifiseringer for 
menn og kvinners eliteklasse. 

For utfor utarbeides det en blandet lagklassifisering ved å summere de 3 høyest 
oppnådde poengsummene på hvert lag uten å gjøre et skille mellom menn og kvinner. 
Bare resultatene fra elitefinalene tas med i beregningen. 

Ved like poengsummer i UCI MTB-lagklassifiseringen for konkurransen, benyttes 
plasseringen til den best plasserte rytteren på laget til å bestemme lagklassifiseringen. 

Skulle det fortsatt være lik poengsum i utfor, bestemmes rekkefølgen ved hjelp av 
plasseringen til den best plasserte mannlige rytteren. 

Etter hver runde av verdenscupen utarbeides UCI MTB-lagresultatene ved å legge til 
de oppnådde poengene i UCI MTB-lagklassifiseringen for hver konkurranse. Like 
poengsummer skilles ved det største antall førsteplasser, andreplasser osv. Skulle det 
fortsatt være uavgjort, bestemmes rekkefølgen i henhold til konkurranserangeringen 
for den sist arrangerte verdenscupen. 

Rytterne på lagene som leder verdenscupen sammenlagt for UCI MTB-lag, får gule 
nummerskilt som skal henges på styret og brukes under verdenscupen. 

(tekst endret 01.02.12, 01.07.12). 

  

Ledertrøye 

4.5.010 Rytteren som leder verdenscupen sammenlagt skal bære ledertrøyen i alle 
verdenscupkonkurranser, bortsett fra åpningskonkurransen. 

(tekst endret 01.07.12) 

4.5.011 Fargene på ledertrøyene bestemmes av UCI. 

4.5.012 Rytterne har lov til å plassere sine egne reklamelogoer på ledertrøyen på følgende 
måte: 

- det er kun tillatt med opptil 4 reklamelogoer 
- på forsiden av trøyen: på maks. 300 cm2 av overflaten 
- på baksiden av trøyen: på maks. 300 cm2 av overflaten 
- på skuldrene: en enkelt linje som er maks. 5 cm bred 
- • på sidene av trøyen: en enkelt linje som er maks. 9 cm bred 

Utformingen av trøyen som mottas på premieutdelingen skal respekteres. 

Se brosjyren som finnes tilgjengelig på UCIs hjemmeside for mer informasjon. 

  

§ 2 Spesielle regler for rundbanekonkurransene 
4.5.013 Registreringsgebyrene (inkludert alle skatter og/eller forsikringsbidrag) for en 

rundbanekonkurranse skal være i henhold til UCIs økonomiske retningslinjer. 

Følgende ryttere er unntatt fra registreringsgebyret for den aktuelle konkurransen: 

- ryttere som tilhører et UCI ELITE MTB-lag, 
- ryttere som tilhører et UCI MTB-lag rangert blant de 10 beste i forrige UCI 

XCO-lagrangering, 
- ryttere som tilhører et UCI MTB-lag og er rangert blant de 20 beste i forrige 

individuelle verdenscuprangering (gjelder ikke i den første verdenscuprunden) 
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for det aktuelle formatet (XCO, XCE). 

(tekst endret 01.02.12, 01.07.12, 4.04.14). 

  

4.5.014 Rytterne skal møte opp i arrangementskontoret for rittet for å bekrefte at de skal starte 
i konkurransen, i henhold til tidsskjemaet publisert på UCIs hjemmeside. 

Ryttere skal bære startnummeret på styret under trening, og under rittet skal de også 
bære et nummer på ryggen. 

En trener for et landslag, et UCI ELITE MTB-lag eller UCI MTB-lag og som innehar 
lisens, skal be om et styrenummer som skal benyttes under rekognosering av banen. 
Vedkommende skal i tillegg til styrenummeret bære hjelm. 

  

4.5.015 Startrekkefølgen fastsettes som følger: 

 A. Menn elite, Kvinner elite, Menn U23, Kvinner U23 
1. De 16 best rankede rytterne i den sist publiserte 

verdenscuprangeringen (unntatt det første verdenscuprittet for 
sesongen). 

2. I henhold til sist publiserte individuelle UCI XCO-rangering. 
3. Urangerte ryttere: ved loddtrekning. 

 

Startrekkefølgen fastsettes som følger: 

B. Menn junior, Kvinner junior 
 
 

1. I henhold til den sist publiserte individuelle UCI XCO junior rangeringen 
for inneværende sesong (eller den endelige rangeringen fra forrige 
sesong hvis ingen ranking har blitt publisert for gjeldende sesong).. 
 

2. Urangerte ryttere etter rotasjon: Startrekkefølgen for rytterne på laget 
skal bekreftes av lagene under påmeldingskontrollen. Startrekkefølgen 
mellom lagene settes opp slik: 
- Landslag, der rekkefølgen er bestemt ut i fra resultatet etter siste 
verdensmesterskap. 
- Urangerte landslag, der rekkefølgen bestemmes via loddtrekning. 
- UCI ELITE MTB lag, der rekkefølgen bestemmes via loddtrekning. 
- UCI MTB lag, der rekkefølgen bestemmes via loddtrekning. 

Lagene (som rekkefølgen tilsier ovenfor) starter etter tur, slik at de første rytterne på 
lagenes lister starter først i rotasjon, deretter starter ryttere som er nr. 2 på listen osv.  
 

Ryttere som har levert en etteranmelding som er godkjent av UCI, tildeles det neste 
tilgjengelige høyeste startnummeret, med unntak av de første 16 (menn elite, kvinner 
elite, menn U23, kvinner U23) i siste individuelle UCI XCO verdenscup-rangeringer, 
som har et reservert startnummer (unntatt det første UCI verdenscuprittet for 
sesongen). De ropes imidlertid til startstreken i den rekkefølgen som tidligere 
spesifisert i dette punktet. 
(tekst endret 01.02.12, 01.07.12, 1.11.13, 4.04.14). 
 

4.5.016 I olympisk rundbaneritt (XCO) skal en rytter med en tid som er 80 % langsommere 
enn tiden til lederen av rittet etter første runde, tas ut av rittet. Vedkommende skal 
forlate rittet ved utgangen av runden i sonen som er anordnet for dette formålet (”80 
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%-sonen”) med mindre rytteren er inne i sin siste runde. 

4.5.017 Ryttere som blir tatt igjen med en runde skal fullføre runden hvor de ble forbikjørt og 
deretter forlate rittet via 80%-sonen. 

4.5.018 Ryttere som er trukket fra rittet etter artikkel 4.5.016 og ryttere som blir tatt igjen med 
en runde oppføres i resultatene i den rekkefølgen de ble trukket ut av rittet, med antall 
syklede runder. 

4.5.018 
bis 

Utslagningskonkurranser i rundbaneritt skal avvikles i henhold til art. 4.2.010 til 
4.2.013. 

(artikkel satt inn 01.07.12) 

  

§ 3 Spesielle regler for utfor 
4.5.019 Registreringsgebyrene (inkludert alle skatter og/eller forsikringsbidrag) for en 

utforkonkurranse skal være i henhold til UCIs økonomiske retningslinjer. 

Følgende ryttere er unntatt fra registreringsgebyret for den aktuelle konkurransen: 

- ryttere som tilhører et UCI ELITE MTB-lag, 

- ryttere som tilhører et UCI MTB-lag rangert blant de 10 beste i forrige UCI gravity-
lagrangering, 

- ryttere som tilhører et UCI MTB-lag og ble rangert blant de 20 beste i den forrige 
individuelle verdenscupen i utfor (gjelder ikke det første verdenscuprittet for 
sesongen). 

(tekst endret 01.02.12, 4.04.14). 

4.5.020 Rytterne skal ha startnummer på styret under trening, og i tillegg ryggnummer i 
konkurranser.  

(tekst endret 4.04.14) 

4.5.021 Startrekkefølgen for den kvalifiserende runden og startnumrene fastsettes som følger: 

A. Menn elite og kvinner: 

1. De 80 beste mennene og de 20 beste kvinnene av de sist publiserte 
verdenscuprangeringene (unntatt det første verdenscuprittet for sesongen, der 
sammenlagtresultatene fra fjoråret benyttes). 

2. I henhold til sist publiserte individuelle UCI DHI-rangering. 

3. Urangerte ryttere: ved loddtrekning. 

Ryttere som har levert en etteranmelding som ble godkjent av UCI, tildeles det neste 
tilgjengelige høyeste startnummeret, med unntak av de første 80 menn og de første 
20 kvinner i den siste publiserte verdenscuprankingen, som har et reservert 
startnummer. De ropes imidlertid til startstreken i henhold til rekkefølgen i 
verdenscuprankingen eller den individuelle UCI-rangeringen som gjelder for 
arrangementet. 

 B. Menn junior 

1. De 10 beste rytterne på de sist publiserte verdenscuprangeringene (unntatt det 
første verdenscuprittet for sesongen, der sammenlagtresultatene fra fjoråret 
benyttes). 

2. I samsvar med sist publiserte individuelle UCI DHI-rangering. 

3. Urangerte ryttere: etter rotasjon: 
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 Startrekkefølgen for rytterne innad i et lag må godkjennes av laget under 
påmeldingskontrollen. 

 Startrekkefølgen for lag, bestemmes som følger: 
- Landslag som baseres på nasjonsranking i den aktuelle klasse fra det siste 

verdensmesterskapet. 
- Urangerte nasjonale lag som baseres på loddtrekning. 
- UCI ELITE MTB lag som baseres på loddtrekning. 
- UCI MTB lag som baseres på loddtrekning. 

Lagene (som rekkefølgen tilsier ovenfor) starter etter tur, slik at de første rytterne på 
lagenes lister starter først i rotasjon, deretter starter ryttere som er nr. 2 på listen osv.  

Etteranmeldte ryttere som har blitt godkjent av UC,I blir tildelt de neste ledige 
startnumrene, unntatt ryttere som er ranket topp 80 i Menn Elite, topp 20 Kvinner og 
topp 10 i Menn Junior etter den sist publiserte verdenscuprankingen, der 
startnumrene er bekreftet. Uansett blir de ropt opp til start i rekkefølge som er nevnt 
tidligere i dette punktet. 

(tekst endret 01.07.12, 1.11.13, 4.04.14). 

4.5.021bis – punktet er slettet.4.04.14 

 

4.5.022 Alle verdenscup-arenaer skal ha et transportsystem som kan frakte 150 ryttere per 
time opp til startstreken. All lasting og lossing av sykler på dette transportsystemet 
skal utføres av ansatte i organisasjonen. 

  

Trening 

4.5.023 Følgende minstekrav til treningsprogram er obligatorisk: 

Tre dager før finalen skal rytterne få anledning til å inspisere utfortraseen til fots. 
Banen skal være fullstendig oppmerket og avskjermet. 

To dager før finalen vil hver gruppe få treningstid til rådighet. De 80 beste mennene, 
20 beste kvinnene og de 10 beste rytterne i Menn Junior i siste verdenscupranking, 
får ekstra treningstid, med tidtaking. 

En dag før finalen vil hver gruppe få treningstid til rådighet.  

På finaledagen skal det arrangeres en treningsøkt som er reservert for rytterne som er 
i finalen. Denne treningsøkten skal vare i minst 90 minutter. 

 (tekst endret 01.07.12, 1.11.13, 4.04.14). 

4.5.024 Ryttere skal ha fullført 2 treningsøkter før de kan starte i kvalifiseringsrunden eller 
seedingrittet. (tekst endret 01.07.12). 

4.5.025 Ryttere som trener på banen utenom de spesifiserte treningsøktene som er bestemt 
av arrangøren, er diskvalifisert fra konkurransen. 

Transportsystemet stenger 15 minutter før treningstiden er over. Arrangøren skal stille 
til rådighet en avslutningsrytter som skal rydde banen mellom treningsøktene, etter 
instruksjoner fra sjefskommissæren. Ryttere som befinner seg på banen etter at den 
er stengt, kan bli diskvalifisert. 

4.5.026 Arrangøren skal velge to prøveryttere, som skal være klare til å kjøre banen i henhold 
til sjefskommissærens indikasjoner før seedingrittet, kvalifiseringsrunden og finalen. 
Prøverytternes sykler skal være utstyrt med nummerplater på styrene som viser 
bokstavene A og B. 

Avslutningsrytteren, artikkel 4.5.025, skal være utstyrt med nummerplate på styret 
som viser bokstaven C. 
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(tekst endret 01.07.12). 

  

Konkurranser 

4.5.027 For menn elite og kvinner skal utforkonkurransen omfatte en kvalifiseringsrunde og en 
finale. 

De 80 beste rytterne i Menn Elite, 20 beste i Kvinner og 30 beste i Menn Junior fra 
kvalifiseringen, går videre til finalen. 

Hvis finalen ikke kan finne sted på grunn av uforutsette omstendigheter, avgjøres det 
endelige resultatet av kvalifiseringsrunden eller seedingrittet. 

(tekst endret 01.07.12, 1.11.13, 4.04.14). 

4.5.028 Startområdet utarbeides i henhold til artikkel 4.3.009, og det skal finnes et avskjermet 
oppvarmingsområde for rytterne i nærheten av startområdet. Mer informasjon om 
startområdet og startgjerdet finnes i World cup organizers guide. 

(tekst endret 01.07.12). 

4.5.029 Ryttere i kvalifiseringsrunden og seedingrittet skal starte med minst 30 sekunders 
mellomrom. Intervallene mellom rytterne kan kun endres av sjefskommissæren i 
samråd med UCIs tekniske delegat. 

(tekst endret 01.07.12, 4.04.14). 

4.5.030 De 10 beste kvinnene og de 20 beste mennene (elite) i kvalifiseringsrunden premieres 
med verdenscuppoeng i henhold til skalaen i artikkel 4.5.037. 

Det deles ikke ut verdenscuppoeng under juniorenes kvalifiseringsrunde. 

(tekst endret 01.07.12, 4.04.14). 

4.5.031 De 10 best rangerte kvinnene og de 20 beste mennene (elite) i den gjeldende 
verdenscuprankingen (eller sammenlagtresultat fra fjorårets verdenscupranking i det 
første verdenscuprittet for sesongen) er sikret å kunne kjøre finalen. De må kjøre 
kvalifiseringsrunde, men er uansett automatisk kvalifisert til finalen. Hvis tidene til de 
automatisk sikrede rytterne ikke er blant de 20 beste tidene for kvinner eller de 80 
beste tidene for menn elite, skal de sykle i finalen i tillegg til de 20 kvinnene og 80 
mennene (elite) som allerede er kvalifisert. Kvinner junior som startet i 
kvalifiseringsrunden, er kvalifisert for finalen. 

(tekst endret 01.07.12, 1.11.13, 4.04.14). 

4.5.032 (artikkel opphevet 4.04.14) 

4.5.033 Startrekkefølgen for elitefinalen bestemmes på grunnlag av det omvendte resultatet 
fra kvalifiseringsrunden, slik at den raskeste rytteren starter sist. Sikrede ryttere (som 
nevnt i artikkel 4.5.031) som ikke kom inn blant de 10 beste kvinnene og de 20 beste 
menn elite i kvalifiseringsrunden, skal starte umiddelbart før de 10 beste kvinnene og 
de 20 beste menn elite fra kvalifiseringsrunden. 

(tekst endret 01.07.12, 4.04.14). 

4.5.034 Ryttere i finalen skal starte med minst ett minutts mellomrom. De 10 siste rytterne skal 
starte med minst 2 minutters mellomrom. Intervallene mellom rytterne kan kun endres 
av sjefskommissæren i samråd med UCIs tekniske delegat. 

4.5.035 [artikkel opphevet 01.02.12] 

4.5.036 [artikkel opphevet 01.02.12] 
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§ 4 Poengskala 
4.5.037 a) Olympiske konkurranser i rundbane 

 

 

  

  

Nr. Elite U23 Nr. Elite

1 250 90 31 44

2 200 70 32 42

3 160 60 33 40

4 150 50 34 38

5 140 40 35 36

6 130 35 36 34

7 120 30 37 32

8 110 27 38 30

9 100 24 39 29

10 95 22 40 28

11 90 20 41 27

12 85 18 42 26

13 80 16 43 25

14 78 14 44 24

15 76 12 45 23

16 74 10 46 22

17 72 9 47 21

18 70 8 48 20

19 68 7 49 19

20 66 6 50 18

21 64 5 51 17

22 62 4 52 16

23 60 3 53 15

24 58 2 54 14

25 56 1 55 13

26 54 56 12

27 52 57 11

28 50 58 10

29 48 59 9

30 46 60 8
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 b) Cross-country Eliminator-konkurranser (sprint) 
 

 Nr. Poeng 

1 60 

2 40 

3 30 

4 25 

5 20 

6 18 

7 16 

8 14 

9 12 

10 10 

11 8 

12 6 

13 4 

14 3 

15 2 

16 1 
 

  

 c) Utfor menn elite og kvinner (poeng fra kvalifiseringsrunde i parentes) 

 
Nr. 

Menn 
elite 

Kvinner Nr. 
Menn 
elite 

Kvinner Nr.  
Menn 
elite 

Kvinner Nr.  
Menn 
elite 

Kvinner 

1 
200 
(50) 

200 (50) 21 60   41 40   61 20   

2 
160 
(40) 

160 (40) 22 59   42 39   62 19   

3 
140 
(30) 

140 (30) 23 58   43 38   63 18   

4 
125 
(25) 

125 (25) 24 57   44 37   64 17   

5 
110 
(22) 

110 (20) 25 56   45 36   65 16   

6 
95 

(20) 
95 (16) 26 55   46 35   66 15   

7 
90 

(18) 
80 (14) 27 54   47 34   67 14   

8 
85 

(17) 
70 (12) 28 53   48 33   68 13   

9 
80 

(16) 
60 (10) 29 52   49 32   69 12   

10 
75 

(15) 
55 (5) 30 51   50 31   70 11   

11 
70 

(14) 
50 31 50   51 30   71 10   

12 
69 

(13) 
45 32 49   52 29   72 9   

13 
68 

(12) 
40 33 48   53 28   73 8   

14 
67 

(11) 
35 34 47   54 27   74 7   

15 
66 

(10) 
30 35 46   55 26   75 6   

16 65 (9) 25 36 45   56 25   76 5   

17 64 (8) 20 37 44   57 24   77 4   

18 63 (7) 15 38 43   58 23   78 3   
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19 62 (6) 10 39 42   59 22   79 2   

20 61 (5) 5 40 41   60 21   80 1   
 

  

  

  

  

 d) Utfor menn juniorer (kun finale) 

 Nr. Poeng Nr. Poeng 

1 60 9 12 

2 40 10 10 

3 30 11 8 

4 25 12 6 

5 20 13 4 

6 18 14 2 

7 16 15 1 

8 14     
 

 

 Lagrangering 
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 (tekst endret 01.02.12, 01.07.12, 1.11.13). 
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Kapittel IV UCI MTB MARATHON SERIES 
 

§ 1 Generelt 
4.6.001 UCI MTB Marathon Series er UCIs eksklusive eiendom. 

4.6.002 Hvert år bestemmer UCIs styringskomité i hvilke konkurranser UCI MTB Marathon 
Series skal finne sted. 

  

Deltakelse 

4.6.003 UCI MTB Marathon Series-konkurranser er åpne for ryttere i henhold til følgende vilkår: 

- rytteren har en årslisens som er utstedt av et nasjonalt forbund, og presenterer 
denne lisensen ved registrering, 

- ryttere trenger ikke å ha et bestemt antall UCI-poeng for å delta, 
- det er ubegrenset deltagelse for nasjonale forbund eller lag, siden rytterne kan 

delta med UCI MTB-lagtrøye eller klubbtrøye 

  

4.6.004 Aldersklasse 

Aldersklassen for UCI MTB Marathon Series er 19 år og eldre, og omfatter 
veterankategoriene. 

Det skal ikke fremlegges separate resultatlister for U23 eller veteranklasser. 

  

4.6.005 Registrering 

Registreringsprosedyren håndteres av den enkelte arrangør for UCI MTB Marathon 
Series-konkurranser. 

Fristen for registrering er siste torsdag før konkurransen, klokken 12, sentraleuropeisk 
tid. 

Ryttere skal fullføre registreringen individuelt for UCI MTB Marathon Series. Etter 
påmeldinger aksepteres ved betaling av en bot på 100 CHF. Fristen for etteranmelding 
er klokken 12 på formiddagen dagen før rittet. 

(tekst endret 01.02.12). 

  

4.6.006 UCI MTB Marathon Series-rangering 

Den individuelle rangeringen for den generelle UCI MTB Marathon-serien utarbeides på 
bakgrunn av poengene hver rytter har oppnådd. De 40 beste mennene og kvinnene 
oppnår følgende poeng. 1. 100, 2. 85, 3. 70, 4. 60, 5. 50, 6. 45, 7. 40, 8. 36, 9. 34, 10. 
32, 11.-40. plass fra 30-1 poeng. 

 En rytters seks beste resultater teller i den individuelle rangeringen for den generelle 
Marathon-serien. Som en syvende konkurranse teller resultatet fra verdensmesterskap. 
Som i UCI MTB Marathon Series, får de 40 beste rytterne (menn og kvinner) poeng, 
men poengene dobles for begge klasser (200 poeng for 1. plass, 170 poeng for 2. plass 
osv.) 

Den generelle rangeringsperioden starter dagen etter UCI-verdensmesterskapet i 
terrengsykling maraton, og varer til neste års UCI-verdensmesterskap i terrengsykling 
maraton. Endringer i UCI MTB Marathon Series vil bare gjelde fra neste UCI Marathon 
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Series som starter etter neste Verdensmesterskap, og ikke 1. januar. 

Ryttere med lik poengsum rangeres i henhold til flest antall førsteplasser, andreplasser 
osv. Det tas bare i betraktning plasseringer som gir poeng i UCI MTB Marathon Series. 
Hvis poengsummen fortsatt er lik, er det poengene som ble tildelt i den siste 
konkurransen som skal brukes for å skille mellom rytterne. 

Publiseringsdatoer for UCI MTB Marathon Series-rankingen finnes på UCIs nettside. 

(tekst endret 01.02.12, 1.11.13, 4.04.14). 

  

4.6.007 (artikkel opphevet 1.10.13) 

4.6.007 

bis 

Verdensmestere og nasjonale mestere i XCM skal bære sine respektive XCM-
mestertrøyer i UCI MTB Marathon Series-rittene. 

(artikkel tilføyd 01.02.12). 

  

§ 2 Spesielle regler for UCI MTB Marathon Series 
4.6.008 De 20 beste menn og kvinner i hver runde av UCI MTB Marathon Series samt de 50 

beste i den individuelle generelle UCI MTB Marathon Series-rangeringen er kvalifisert til 
UCI-verdensmesterskapet i maraton. 

4.6.009 Rittkarakteristikk 

Distansene i UCI MTB Marathon Series er min. 60 km og maks. 160 km for kvinner og 
menn. 

Rittet kan sykles som én runde, eller flere runder hvor maksimalt antall runder er tre (3). 

Hvis rittet sykles i flere runder, er avkortning av runden ikke tillatt i ritt for kvinner. 

(tekst endret 1.10.13) 

4.6.010 Startrekkefølgen for rytterne er fastsatt som følger: 

- I samsvar med siste publiserte rangering for UCI MTB Marathon Series, 
- deretter i samsvar med siste individuelle UCI XCO-rangering, 
- etter loddtrekning for øvrige ryttere. 

(tekst endret 01.02.12, 1.10.13). 
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Kapittel VII UCI MTB-RANGERING 
4.7.001 UCI har utarbeidet UCI MTB-rangeringen. UCI er rangeringens eksklusive eier. 

UCI MTB-rangeringen utarbeides over et tidsrom på ett år, i samsvar med vilkårene 
beskrevet nedenfor, ved å tilføye poengene som er oppnådd siden utarbeidelsen av 
forrige rangering, og i henhold til bestemmelsene i artikkel 4.7.008. Samtidig blir 
gjenværende poeng som er oppnådd frem til samme dato året før, trukket fra for hver 
rytter som deltar i internasjonale terrengsykkelkonkurranser. Den nye rangeringen trer i 
kraft samme dag den publiseres, og den er gjeldende inntil neste rangering blir 
publisert. 

UCI MTB-rangeringen for junior XCO utarbeides årlig ved å legge sammen poengene 
oppnådd av hver enkelt rytter i perioden fra 1. januar til 31. desember. For juniorer 
tildeles det kun UCI-poeng for verdensmesterskap, verdenscup-konkurranser, 
kontinentale mesterskap, verdenscup-eliminatorritt (sprint), Junior series ritt og XCO 
nasjonale mesterskap. 
XCO Junior ranking vil bli publisert på UCIs nettsider. 
(tekst endret 1.11.13, 4.04.14) 

4.7.002 Det utarbeides en individuell rangering for menn og en for kvinner for hver av følgende 
typer konkurranser 

• Individuell UCI XCO-rangering (felles for elite og U23) 
• Individuell UCI XCO-rangering for junior 
• Individuell UCI DHI-rangering 
• Individuell UCI 4X-rangering 

(tekst endret 01.02.12). 

4.7.003 Hvis en U23-rytter deltar i en olympisk rundbanekonkurranse for eliteryttere når det er 
organisert en egen konkurranse for U23-ryttere, se Art. 4.1.004, tildeles han kun poeng i 
henhold til skalaen som benyttes for elitekonkurransen. UCI-poeng for U23-ryttere 
tildeles kun når de har en konkurranse som er separat fra elitekonkurransen. 

Hvis en juniorrytter sykler i en utslagningskonkurranse (XCE) i verdenscup eller 
verdensmesterskap, tildeles vedkommende UCI-poeng på den individuelle UCI XCO-
rangeringen for juniorer. Det samme gjelder når det arrangeres et kortrunderitt (XCC) 
under en verdenscupkonkurranse. 

(tekst endret 01.02.12, 1.10.13). 

4.7.004 Plasseringen til ryttere med lik poengsum på den individuelle rangeringen bestemmes 
ved hjelp av rangeringen deres i den forrige konkurransen i sesongen, i følgende 
rekkefølge: 

1) verdensmesterskap 
2) verdenscupkonkurranser 
3) «hors class»-konkurranser 
4) konkurranser i klasse 1 
5) konkurranser i klasse 2 
6) konkurranser i klasse 3 

 

4.7.005 En rangering etter land for menn og kvinner utarbeides kun for olympiske mesterskap i 
rundbaneritt. Rangering etter nasjon beregnes ved å legge sammen poengene til de tre 
best plasserte rytterne fra hver nasjon. 

UCI-poeng som tildeles for lagstafettkonkurransen under verdensmesterskapet og 
kontinentale mesterskap, tildeles nasjonen i eliterangeringen, og ikke til de individuelle 
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rytterne. 

En rytters poeng tildeles nasjonen hvor rytteren er statsborger, selv om han er 
lisensinnehaver i et annet land. 

Hvis det er uavgjort mellom nasjoner, skal nasjonenes relative rangering fastsettes på 
grunnlag av nasjonenes beste rytter i den individuelle rangeringen. 
(tekst endret 1.10.13) 

4.7.006 UCI XCO-lagrangering beregnes ved å legge sammen poengene til de 3 best plasserte 
mennene og de 3 best plasserte kvinnene for hvert UCI MTB-lag i den individuelle UCI 
XCO-rangeringen. 

UCI gravity-lagrangering beregnes ved å legge sammen poengene til de 2 best 
plasserte DHI-mennene og den best plasserte DHI-kvinnen for hvert UCI MTB-lag i den 
individuelle UCI-rangeringen. 

Hvis det er uavgjort mellom lag, skal lagenes relative rangering fastsettes på grunnlag 
av lagenes beste rytter i den individuelle rangeringen. 

(tekst endret 01.07.12). 

4.7.007 Antall poeng som skal tildeles er vist i vedlegg 2–5. 

For olympisk mesterskap i rundbane (XCO) er det kun konkurransetypene som 
samsvarer med kriteriene beskrevet i artikkel 4.2.001, 4.2.002, 4.2.008, 4.2.010, 
4.2.011 til 4.2.013 og den generelle rangeringen i etapperitt som er kvalifiserende. Det 
tildeles ikke UCI-poeng for de enkelte etappene i etapperitt. 

Utfor-rangeringen er kun basert på individuelle utforkonkurranser. Det tildeles ikke 
poeng i utforkonkurranser med fellesstart eller i enduro konkurranser. 

4X-rangering beregnes på bakgrunn av 4X-konkurranser. 

(tekst endret 01.02.12, 1.10.13). 

4.7.008 I konkurransene som er angitt i klassene nedenfor, er det bare de beste resultatene for 
hver rytter som blir tatt i betraktning: 

• Klasse 1, éndagskonkurranser: de 5 beste resultatene 
• Klasse 2, éndagskonkurranser: de 5 beste resultatene 
• Klasse 3, éndagskonkurranser: de 5 beste resultatene 
• Klasse 1, etapperitt: de 3 beste resultatene 
• Klasse 2, etapperitt: de 2 beste resultatene 

 
(tekst endret 1.10.13) 

4.7.009 UCI MTB-rangeringen oppdateres etter de olympiske leker, verdensmesterskap, 
verdenscupkonkurranser, kontinentale mesterskap samt den 31. desember. 

Datoene for andre rangeringsoppdateringer blir publisert på UCIs hjemmeside. 

(tekst endret 01.02.12). 

4.7.010 I henhold til artikkel 1.2.029 skal nasjonale mesterskap i terrengsykling avvikles i årets 
29. helg (obligatorisk dato). UCI kan gi dispensasjon for den sørlige halvkule eller i 
tilfeller av force majeure. 

Ved beregning av UCI-rangeringen skal nasjonale mesterskap som arrangeres før eller 
etter den obligatoriske datoen anses for å ha blitt arrangert på den obligatoriske datoen. 

(artikkel tilføyd 01.02.12). 
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Kapittel VIII VERDENSMESTERSKAP FOR MASTERS 
  

4.8.001 Kun lisensinnehavere ifølge artikkel 1.1.001 til 1.1.028 og 4.1.009 til 4.1.010 kan delta i 
verdensmesterskapet for masters. Det utdeles kun startnummer mot fremvisning av 
lisens. 

4.8.002 Ryttere som deltar i verdensmesterskapet for masters, representerer sitt land, men har 
lov til å benytte det utstyret de ønsker. 

4.8.003 Alle detaljer som er spesifikt relatert til verdensmesterskapet for masters, skal hentes 
direkte fra arrangøren eller fra UCIs hjemmeside. 

4.8.004 Mesterskapet arrangeres vanligvis med deltakere sortert etter alder i 5-årsgrupper: 30-
34, 35-39, 40-44 osv. Aldersgrupper vil bli slått sammen når det er færre enn 6 ryttere 
påmeldt i en aldersgruppe. I disse tilfellene vil det bli kåret mester for de respektive 5-
årsgruppene (selv om det kun er 1 rytter som deltar). 

Avhengig av antallet deltagere i hver aldersgruppe kan en aldersgruppe deles inn i 
undergrupper med et spenn på mindre enn fem år, eller slås sammen med en 
tilstøtende aldersgruppe under én generell klassifisering. 

(tekst endret 4.04.14) 

4.8.005 (artikkel opphevet 4.04.14) 

  

  



 
 

 
53 

Kapittel IX UCI ELITE MTB-LAG 
  

§ 1 Identitet 
4.9.001 Et UCI ELITE MTB-lag er en enhet som består av: 

- minimum 3 ryttere, maksimalt 10 ryttere for rundbane, 

- minimum 2 ryttere, maksimalt 10 ryttere for gravity (utfor og 4X), 

- minimum 3 ryttere, maksimalt 10 ryttere for blandede rundbane/gravity-lag, 

De er ansatt og/eller sponset av samme enhet, med det formål å delta i 
terrengsyklingskonkurranser på den internasjonale UCI-kalenderen. 

(tekst endret 01.02.12). 

4.9.002 Søknad 
Maksimalt 15 UCI ELITE MTB-lag anerkjennes på grunnlag av UCI MTB 
lagrangeringene beskrevet i 4.7.006. 

Rytternes individuelle UCI-poeng på den individuelle UCI-rangeringen per 31. desember 
skal brukes til å bestemme UCI ELITE MTB-lagstatusen. Tre (3) helger etter fristen for 
registrering av UCI-lag offentliggjør UCI en UCI lagrangering basert på den individuelle 
UCI-rangeringen den 31. desember, knyttet til den nye UCI-lagsammensetningen. 

De 15 høyest rangerte lagene på UCIs MTB-lagrangeringer får tilbud om å registrere 
seg som UCI ELITE MTB-lag. Hvis disse lagene takker nei til tilbudet, går invitasjonen 
videre til neste lag i rangeringen. Kun lag som er rangert blant de 20 beste, kan få dette 
tilbudet. 

(tekst endret 01.07.12). 

4.9.003 Et UCI ELITE MTB-lag skal bestå av ryttere som alle er ansatt av samme betalende 
agent, den betalende agenten selv, sponsorene og alle andre personer som har inngått 
avtale med den betalende agenten og/eller sponsorene om å bidra til lagets aktiviteter 
(lagleder, trener, massør, mekaniker osv.). Det skal ha et eget navn og være registrert 
hos UCI i samsvar med disse reglene. 

4.9.004 Sponsorene er enkeltpersoner eller en juridisk person som bidrar til å finansiere UCI 
ELITE MTB-laget. Blant sponsorene skal maksimalt to utnevnes som UCI ELITE MTB-
lagets hovedpartnere. Hvis ingen av de to hovedpartnerne er lagets betalende agent, 
kan denne betalende agenten kun være en enkeltperson eller en juridisk person som 
mottar hele sin forretningsinntekt fra markedsføring. 

4.9.005 Hovedpartneren/hovedpartnerne og den betalende agenten skal binde seg til UCI 
ELITE MTB-laget for et bestemt antall hele kalenderår. 

4.9.006 UCI MTB ELITE-lagets navn skal være det samme som firmanavnet eller merkenavnet 
til hovedpartneren, eller firmanavnet eller merkenavnet til en av eller begge 
hovedpartnerne. 

4.9.007 To UCI ELITE MTB-lag, hovedpartnere eller betalende agenter kan ikke ha samme 
navn. Hvis to eller flere lag samtidig sender inn en søknad om et nytt og identisk navn, 
skal laget som har brukt navnet lengst, gis forrang. 

4.9.008 UCI ELITE MTB-lagets nasjonalitet skal tilhøre landet hvor den betalende agenten har 
sitt hovedkontor eller bopel. 
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§ 2 Juridisk og økonomisk status 
4.9.009 Den betalende agenten til rytterne på et UCI ELITE MTB-lag skal være en fysisk person 

eller en juridisk person som har lovbasert rett til å ansette personale. 

  

§ 3 Registrering 

4.9.010 Hvert år skal UCI ELITE MTB-lag registrere seg for det neste året, direkte til det 
internasjonale sykleforbundet UCI 

4.9.011 UCI ELITE MTB-lag skal registrere alle rytterne sine samtidig. 

4.9.012 UCI ELITE MTB-lag skal sende inn søknad om registrering innen 15. januar i det 
aktuelle registreringsåret. Søknader som mottas av UCI etter 15. januar, vurderes ikke. 

Ved søknad om registrering skal UCI ELITE MTB-laget oppgi: 

1. lagets nøyaktige navn, 
2. adresseopplysninger (inkludert telefonnummer, e-postadresse og faksnummer) 

for sending av kommunikasjon til UCI ELITE MTB-laget, 
3. navn og adresse til hovedpartnere, betalende agent, manager, lagleder, 

assisterende lagleder, mekanikere og andre lisensinnehavere, 
4. etternavn, fornavn, adresser, nasjonaliteter og fødselsdatoer til ryttere, datoer og 

numre på lisenser og myndigheten som utstedte dem, eller en kopi av begge 
sider av lisensen, 

5. en kopi av rytternes kontrakter i samsvar med artikkel 4.09.020 skal 
inkluderes.(tekst endret 01.07.12). 

4.9.013 Artikkel 4.9.012 gjelder også eventuelle endringer av ryttere og annet personell for UCI 
ELITE MTB-lag. 

Slike endringer skal umiddelbart sendes til UCI av UCI ELITE MTB-lagene. Mens 
sesongen pågår kan ryttere som allerede er registrert i et UCI ELITE MTB-lag eller UCI 
MTB-lag for gjeldende sesong, ikke bli en del av et annet UCI ELITE MTB-lag eller UCI 
MTB-lag utenom overgangsperioden, som spesifisert på lagregistreringsskjemaet. 

(tekst endret 01.02.12). 

4.9.014 Kun UCI ELITE MTB-lag på listen som er godkjent av UCI kan motta fordeler som de 
som er angitt i artikkel 4.9.018. 

4.9.015 Ved den årlige registreringen samtykker UCI ELITE MTB-lagene og inter alia deres 
betalende agenter og sponsorer i å respektere UCIs vedtekter og regler og sine 
respektive nasjonale forbund, og i at de skal delta i syklekonkurranser på en rettferdig 
og sportslig måte. Betalende agent og hovedpartnere skal være solidarisk ansvarlige for 
UCI ELITE MTB-lagets økonomiske forpliktelser overfor UCI og de nasjonale 
sykleforbundene, herunder alle bøter. 

4.9.016 Registreringen av UCI ELITE MTB-laget hos UCI omfatter et registreringsgebyr som 
laget skal betale innen 15. januar det gjeldende året. Beløpet skal fastsettes årlig av 
UCIs styringskomité. Etter publisering av UCIs lagrangering, i henhold til art. 4.9.002, 
skal UCI ELITE MTB-laget betale det gjenstående gebyret. 

(tekst endret 01.07.12). 

4.9.017 Hvert UCI ELITE MTB-lag skal legge ved en grafisk design av lagets konkurransedrakt i 
farger, inkludert sponsorlogoer, sammen med lagregistreringen. 

Alle ryttere på et lag skal bære drakt med identisk plassering av hovedsponsorer, layout 
og generelt utseende, men fargene på mennenes og kvinnenes drakt kan være 
forskjellige. I så fall skal det legges ved to design. 

4.9.018 UCI ELITE MTB-lag som er registrert av UCI mottar en rekke fordeler, inkludert, men 
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ikke begrenset til: 

1. prioritet i expo-sonen (beholder oppsett i expo-området under hele 
konkurransen), 

2. gratis teknisk område på 80 m2 under verdenscup, 
3. fordelene spesifisert ovenfor for ritt i UCI MTB Marathon Series, 
4. lagregistrering direkte via UCI, ikke via nasjonalt forbund, 
5. registrering til verdenscupkonkurranser over Internett for ryttere på et UCI ELITE 

MTB-lag, 
6. plass i prioritetskø for rytterbekreftelse ved verdenscupritt, 
7. unntak fra påmeldingsgebyrer til verdenscupkonkurranser for alle ryttere på 

laget, 
8. unntak fra påmeldingsgebyrer til alle ritt på UCI-kalenderen for alle ryttere på 

laget, unntatt etapperitt, 
9. regnbuepass til verdenscup for ryttere og personell. Passene utstedes i kvoter 

basert på antall ryttere som følger: lag med 2–3 ryttere får 6 pass, lag med 4 
eller flere ryttere får 12 pass. 

10. 1 mediepass per lag under verdenscupkonkurranser, angitt på regnbuepasset, 
11. 3 verdenscup-parkeringspass per lag, 
12. sonepass til teknisk assistansesone og langesone under verdenscup, som varer 

hele sesongen, 
13. avskjermet område i teknisk assistansesone og langesone, 
14. UCI ELITE MTB-lagside på UCIs hjemmeside, 
15. tilgang til UCIs voldgiftspanel for UCI ELITE MTB-lagets ryttere, betalende 

agenter og hovedpartnere, 
16. informasjonstjenester og publikasjoner utover de ordinære utsendelsene, 
17. tjenester og fordeler på stedet under større UCI-konkurranser (inkludert 

verdensmesterskap). 

4.9.019 UCI ELITE MTB-lag skal delta med minst 1 rytter ved alle UCI verdenscupkonkurranser. 
Dersom dette ikke overholdes, vil statusen som UCI ELITE MTB-lag fjernes 
umiddelbart, og laget vil ikke kunne registreres som UCI ELITE MTB-lag i den 
påfølgende sesongen. I dette tilfellet refunderes ikke registreringsgebyret. 

(tekst endret 01.07.12). 

  

§ 4 Ansettelseskontrakt 
4.9.020 En rytters medlemskap i et UCI ELITE MTB-lag krever en skriftlig ansettelseskontrakt 

for å fullbyrdes. Kontrakten skal minst inneholde bestemmelsene i standardkontrakten i 
artikkel 4.9.026. 

Kontrakten skal også inneholde bestemmelser for betaling av erstatning til rytteren i 
tilfelle sykdom og/eller ulykke. 

4.9.021 Enhver klausul som er inngått mellom rytteren og den betalende agenten som krenker 
rytterens rettigheter i henhold til standardkontrakten eller fellesavtalen, er ugyldig. 

4.9.022 En kontrakt mellom et lag og en rytter skal utarbeides i minst tre eksemplarer. Ett 
originalt eksemplar skal videresendes til UCI med nøyaktige økonomiske beløp for 
lønns- og bonusutbetalinger.  

Disse opplysningene skal behandles konfidensielt. 

4.9.023 Når kontraktsperioden utløper, kan rytteren fritt gå inn i tjeneste hos en annen 
betalende agent. Et system med overgangsgebyrer er ikke tillatt. 

Før kontraktens utløpsdato er en rytters overgang kun tillatt dersom det oppnås en 
skriftlig, global avtale mellom de tre involverte partene: rytteren, hans/hennes gjeldende 
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betalende agent og den nye betalende agenten, og med forhåndstillatelse fra UCI. 

  

§ 5 Oppløsning av et lag 
4.9.024 Et lag skal ved tidligste anledning meddele at det oppløses, at det avslutter sine 

aktiviteter eller at det ikke evner å overholde sine forpliktelser. Når dette er meddelt, har 
rytterne full rett til å inngå kontrakt med et annet lag for påfølgende sesong eller for 
perioden som starter på det tidspunktet da laget ifølge meddelelsen oppløses, avslutter 
sine aktiviteter eller ikke evner å overholde sine forpliktelser. 

  

§ 6 Straffer 
4.9.025 Hvis et lag, sett under ett, ikke evner eller slutter å oppfylle betingelsene i de relevante 

UCI-reglene, kan det ikke lenger delta i syklekonkurranser. 

  

§ 7 Standardkontrakt mellom en rytter og et UCI ELITE MTB-lag 
4.9.026 UCIs standardkontrakt mellom en rytter og et UCI ELITE MTB-lag finnes under Vedlegg 

1 til dette regelverket. 

  

Kapittel X UCI MTB-LAG 

§ 1  Identitet 
4.10.001 Et UCI MTB-lag er en enhet som består av: 

- minimum 3 ryttere, maksimalt 10 ryttere for rundbane, 

- minimum 2 ryttere, maksimalt 10 ryttere for gravity (utfor og 4X), 

- minimum 3 ryttere, maksimalt 10 ryttere for blandede rundbane/gravity-lag, 

De er ansatt og/eller sponset av samme enhet, med formålet å delta i 
terrengsyklingskonkurranser på den internasjonale UCI-kalenderen. 

(tekst endret 01.02.12). 

4.10.002 Et UCI MTB-lag skal bestå av ryttere som alle er ansatt av samme betalende agent, den 
betalende agenten selv, sponsorene og alle andre personer som har inngått avtale med 
den betalende agenten og/eller sponsorene om å bidra til lagets aktiviteter (lagleder, 
trener, soigneur, mekaniker osv.). Det skal ha et eget navn og være registrert hos UCI i 
samsvar med disse reglene. 

4.10.003 Sponsorene er enkeltpersoner eller juridiske personer som bidrar til å finansiere UCI 
MTB-laget. Blant sponsorene skal maks. to utnevnes som UCI MTB-lagets 
hovedpartnere. Hvis ingen av de to hovedpartnerne er lagets betalende agent, kan 
denne betalende agenten kun være en enkeltperson eller en juridisk person som mottar 
hele sin forretningsinntekt fra markedsføring. 

4.10.004 Hovedpartneren/hovedpartnerne og den betalende agenten skal binde seg til UCI MTB-
laget for et bestemt antall hele kalenderår. 

4.10.005 UCI MTB-lagets navn skal være det samme som firmanavnet eller merkenavnet til 
hovedpartneren, eller firmanavnet eller merkenavnet til en av eller begge 
hovedpartnerne 
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4.10.006 To UCI MTB-lag, hovedpartnere eller betalende agenter kan ikke ha samme navn. 

Hvis to eller flere lag sender inn en søknad om et nytt og identisk navn samtidig, skal 
laget som har brukt navnet lengst, gis forrang. 

4.10.007 UCI MTB-lagets nasjonalitet skal tilhøre landet hvor den betalende agenten har sitt 
hovedkontor eller bopel. I forespørselen til UCI om registrering skal UCI MTB-laget 
inkludere et godkjenningsbrev fra det nasjonale forbundet i landet hvor det har sin 
nasjonalitet. Et slikt brev anerkjenner at UCI MTB-laget tilhører forbundets nasjonalitet, 
og at forbundet støtter at laget registreres av UCI ifølge bestemmelsene i dette 
regelverket. 

  

§ 2 Juridisk og økonomisk status 
4.10.008 Den betalende agenten til rytterne på et UCI MTB-lag skal være en fysisk person eller 

en juridisk person som har lovbasert rett til å ansette personale. 

  

§ 3 Registrering 
4.10.009 Hvert år skal UCI MTB-lag registrere seg for det neste året til det internasjonale 

sykleforbundet UCI. 

4.10.010 UCI MTB-lag skal registrere rytterne sine samtidig. 

4.10.011 UCI MTB-lag skal sende inn søknad om registrering innen 15. januar i det aktuelle året. 
Søknader som mottas av UCI etter 15. januar, vurderes ikke. 

Ved søknad om registrering skal UCI MTB-laget oppgi: 

1. lagets nøyaktige navn, 
2. adresseopplysninger (inkludert telefonnummer, e-postadresse og faksnummer) 

for sending av korrespondanse til UCI MTB-laget, 
3. navn og adresse til hovedpartnere, betalende agent, manager, lagleder, 

assisterende lagleder, mekanikere og andre lisensinnehavere, 
4. etternavn, fornavn, adresser, nasjonaliteter og fødselsdatoer til ryttere, datoer og 

numre på lisenser og myndigheten som utstedte dem, eller en kopi av begge 
sider av lisensen, 

5. en kopi av rytternes kontrakter i samsvar med artikkel 4.10.018 skal inkluderes.  
Artikkel 4.10.011 gjelder også eventuelle endringer av ryttere og annet personell 
for UCI MTB-lag. 

Slike endringer skal umiddelbart sendes til UCI av UCI MTB-lagene. Mens sesongen 
pågår kan ryttere som allerede er registrert i et UCI ELITE MTB-lag eller UCI MTB-lag 
for gjeldende sesong ikke bli en del av et annet UCI ELITE MTB-lag eller UCI MTB-lag 
utenom overgangsperioden, som spesifisert på lagregistreringsskjemaet. 

(tekst endret 01.02.12). 

4.10.013 Kun UCI MTB-lag på listen som er godkjent av UCI kan motta fordeler som de som er 
angitt i artikkel 4.10.017 

4.10.014 Ved den årlige registreringen samtykker UCI MTB-lagene og inter alia deres betalende 
agenter og sponsorer i å respektere UCIs vedtekter og regler og sine respektive 
nasjonale forbund, og i at de skal delta i syklekonkurranser på en rettferdig og sportslig 
måte. Betalende agent og hovedpartnere skal være solidarisk ansvarlige for UCI MTB-
lagets økonomiske forpliktelser overfor UCI og de nasjonale sykleforbundene, herunder 
alle bøter. 

4.10.015 Registreringen av UCI MTB-laget hos UCI omfatter et registreringsgebyr som laget skal 
betale innen 15. januar det gjeldende året. Beløpet skal fastsettes årlig av UCIs 
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styringskomité. 

(tekst endret 01.07.12). 

4.10.016 Hvert UCI MTB-lag skal legge ved en grafisk design av lagets konkurransedrakt i farger, 
inkludert sponsorlogoer, sammen med lagregistreringen. 

Alle ryttere på et UCI MTB-lag skal bære drakt med identisk plassering av 
hovedsponsorer, layout og generelt utseende, men fargene på mennenes og kvinnenes 
drakt kan være forskjellige. I så fall skal det legges ved to design. 

4.10.017 UCI MTB-lag som er registrert av UCI, mottar en rekke fordeler, inkludert, men ikke 
begrenset til: 

1. gratis teknisk område på 30 m2 under verdenscup, 
2. registrering til verdenscupkonkurranser over Internett for ryttere på et UCI MTB-

lag, 
3. plass i annenprioritetskø for rytterbekreftelse ved verdenscupritt, 
4. regnbuepass til verdenscup for ryttere og personell. Passene utstedes i kvoter 

basert på antall ryttere som følger: lag med 2 ryttere får 4 pass, lag med 3–4 
ryttere får 6 pass, lag med 5 eller flere ryttere får 8 pass. 

5. 1 verdenscup-parkeringspass per lag, 
6. sonepass til teknisk assistansesone og langesone under verdenscup, som varer 

hele sesongen, 
7. avskjermet område i teknisk assistansesone og langesone, 
8. tilgang til UCIs voldgiftspanel for UCI MTB-lagets ryttere, betalende agenter og 

hovedpartnere, 
9. informasjonstjenester og publikasjoner utover de ordinære utsendelsene,  
10. tjenester og fordeler på stedet under større UCI-konkurranser (inkludert 

verdensmesterskap). 

  

§ 4 Ansettelseskontrakt 
4.10.018 En rytters medlemskap i et UCI MTB-lag krever en skriftlig ansettelseskontrakt for å 

fullbyrdes. Kontrakten skal minst inneholde bestemmelsene i standardkontrakten i 
artikkel 4.10.024. 

Kontrakten skal også inneholde bestemmelser for betaling av erstatning til rytteren i 
tilfelle sykdom og/eller ulykke. 

4.10.019 Enhver klausul som er inngått mellom rytteren og den betalende agenten som krenker 
rytterens rettigheter i henhold til standardkontrakten eller fellesavtalen, er ugyldig. 

4.10.020 Enhver kontrakt mellom et lag og en rytter skal utarbeides i minst tre eksemplarer. Ett 
originalt eksemplar skal videresendes til UCI med nøyaktige økonomiske beløp for 
lønns- og bonusutbetalinger. 

Disse opplysningene skal behandles konfidensielt. 

4.10.021 Når kontraktsperioden utløper, kan rytteren fritt gå inn i tjeneste hos en annen 
betalende agent. Et system med overgangsgebyrer er ikke tillatt. 

Før kontraktens utløpsdato er en rytters overgang kun tillatt dersom det oppnås en 
skriftlig, global avtale mellom de tre involverte parter: rytteren, hans/hennes gjeldende 
betalende agent og den nye betalende agenten, og med tillatelse fra UCI. 

  

§ 5 Oppløsning av et lag 
4.10.022 Et lag skal annonsere at det oppløses, at dets aktiviteter opphører eller at det ikke er i 

stand til å opprettholde sine plikter, ved tidligste anledning. Når dette er meddelt, har 
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rytterne full rett til å inngå kontrakt med et annet lag for påfølgende sesong eller for 
perioden som starter på det tidspunktet da laget ifølge meddelelsen oppløses, avslutter 
sine aktiviteter eller ikke evner å overholde sine forpliktelser. 

  

§ 6 Straffer 
4.10.023 Hvis et lag sett under ett ikke evner eller slutter å oppfylle betingelsene i de relevante 

UCI-reglene, kan det ikke lenger delta i syklekonkurranser. 

  

§ 7 Standardkontrakt mellom en rytter og et UCI MTB-lag 
4.10.024 UCIs standardkontrakt mellom en rytter og et UCI MTB-lag finnes under Vedlegg 1 til 

dette regelverket 
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Vedlegg  

VEDLEGG 1: Standardkontrakt mellom en rytter og et UCI ELITE MTB-lag / UCI 
MTB-lag 
 

 Mellom de undertegnede, (navn og adresse til betalende agent) betalende agent for 
UCI ELITE MTB-laget eller UCI MTB-laget (lagets navn), tilknyttet (navn på nasjonalt 
forbund) og med følgende hovedpartnere: 

1. (navn og adresse) (den betalende agenten selv, hvis dette er tilfelle) 
2. (navn og adresse) heretter "den betalende agenten" 

SOM DEN ENE PART og: (rytterens navn og adresse) født (dato) av ....... nasjonalitet 
med lisens utstedt av    heretter kalt "rytteren" 

SOM DEN ANDRE PART 

Hvor: 

– den betalende agenten ansetter et lag av syklister som deltar som medlemmer 
av UCI ELITE MTB-laget / UCI MTB-laget .... (lagets navn) under ledelse av 
................. (leder eller lagleders navn) i terrengsykkelritt regulert i henhold til det 
internasjonale sykleforbundet UCIs regelverk, 

– rytteren ønsker å slutte seg til .......................... (navn på laget), 
– begge parter er kjent med og erklærer at de helt og holdent vil rette seg etter 

UCIs vedtekter og regler samt vedtektene og reglene til det nasjonale 
sykleforbund som laget er tilknyttet, 

Partene samtykker i følgende: 

ARTIKKEL 1 – Ansettelse 

Den betalende agenten ansetter herved rytteren, og rytteren samtykker i å bli ansatt 
som terrengsykkelrytter. 

Rytterens deltagelse i konkurranser i andre grener avgjøres av partene i hvert enkelt 
tilfelle. 

ARTIKKEL 2 – Varighet 

Den foreliggende kontrakten gjelder for en fast periode som starter .... og avsluttes .... 

ARTIKKEL 3 – Godtgjørelse / refusjon av utgifter a) Betalt rytter 

a. Rytteren skal ha krav på en årlig bruttolønn på .... Denne godtgjørelsen kan 
ikke være lavere enn den lovfestede minstelønnen eller, når det ikke 
foreligger noen lovfestet minstelønn, den vanlige lønnen som utbetales eller 
burde utbetales til heltidsansatte i landet hvis nasjonale sykleforbund har 
utstedt rytterens lisens, eller i landet der laget har sitt hovedkontor (den av 
disse som er høyest). 

b. Hvis kontraktens varighet skal være mindre enn ett år, skal rytteren i løpet av 
den perioden tjene minst den fulle årlige bruttolønnen som er bestemt i 
foregående avsnitt, fratrukket lønnen han opptjente som rytter for en annen 
arbeidsgiver i løpet av samme år. 

c. Denne bestemmelsen skal ikke gjelde dersom nærværende kontrakt 
forlenges. 

d. Ubetalt rytter 
e. Rytteren mottar ingen lønn eller godtgjørelse, men mottar godtgjørelse for 

utgifter ifølge beregningen nedenfor for aktivitetene han/hun utfører for laget 
og/eller på lagets forespørsel: 



 
 

 
61 

(Forslag, eksempler ) 

– (valutaenhet og beløp) per tilbakelagt kilometer, 
– refusjon av flybilletter for avstander lengre enn (antall) km, 
– refusjon av kostnaden for overnatting på et 2-stjerners hotell natten før og natten 

etter en konkurranse dersom konkurransearenaen er lenger unna rytterens hjem 
enn (antall) km, 

– refusjon for alle måltider under reisen opptil en maks. pris på (valutaenhet og 
totalbeløp) per måltid, mot kvittering, 

– refusjon for mindre mekaniske utgifter (dekk, bremser, kabler, smøring, 
justeringer osv.) opp til et maksimalbeløp på (valutaenhet og totalbeløp) per år, 
mot fremleggelse av fakturaer. 

ARTIKKEL 4 – Betaling av lønn / refusjon av utgifter  

a. Betalt rytter 
a. Den betalende agenten skal utbetale lønnen omhandlet i artikkel 3, 

inndelt i minst fire terminer, senest den siste arbeidsdagen i hver 
tremånedersperiode. 

b. Dersom rytteren er utestengt i henhold til bestemmelsene i UCIs 
regelverk, eller i henhold til regelverket til et av hans/hennes tilknyttede 
forbund, har han/hun ikke krav på godtgjørelsen det henvises til i artikkel 
3 for andelen av utvisningen som overskrider én måned. 

c. Dersom det ikke utbetales godtgjørelse i henhold til artikkel 3, har 
rytteren uten å gi arbeidsgiveren purring på betaling, krav på utbetaling 
av ekstra renter på 5 % p.a. 

b. Ubetalt rytter 
a. Laget skal betale beløpene som spesifiseres i artikkel 3 innen siste 

arbeidsdag i hver måned, så lenge det har mottatt kravet om dekning av 
utgifter fra rytteren innen den 20. i gjeldende måned. 

b. Dersom et beløp ikke betales innen betalingsfristen, har rytteren rett til 
uten varsel å kreve å få utbetalt renter og tilleggsgebyrer i henhold til hva 
som er normalt i det aktuelle landet. 

Ethvert pengebeløp som laget skylder rytteren skal betales ved overføring til rytterens 
bankkonto nr. (nummer) i (bankens navn) i (filial hvor kontoen er opprettet). Kun 
kvitteringen for bankoverføringstransaksjonen aksepteres som bevis på betaling. 

ARTIKKEL 5 – Forsikring 

Ved sykdom eller ulykke som innvirker på rytterens evne til å oppfylle sine forpliktelser i 
henhold til kontrakten, skal rytteren nyte godt av forsikringsdekningen som er spesifisert 
i vedleggene til denne kontrakten. 

ARTIKKEL 6 – Premier 

Rytteren skal ha rett til premier og utmerkelser vunnet i sykkelkonkurranser der han/hun 
syklet for laget, i henhold til reglene til UCI og UCIs tilknyttede sykleforbund. 

Premier og utmerkelser skal utbetales så raskt som mulig, men senest den siste 
arbeidsdagen i måneden etter at nevnte premier og utmerkelser ble vunnet. 

ARTIKKEL 7 – Øvrige forpliktelser 

1. Rytteren kan ikke, så lenge nåværende kontrakt varer, arbeide for andre lag 
eller reklamere for andre sponsorer enn dem som tilhører (navn på laget), 
unntatt i slike tilfeller som fremgår av reglene til UCI og UCIs tilknyttede 
sykleforbund. 

2. Den betalende agenten samtykker i å la rytteren utøve sin aktivitet på en 
ordentlig måte ved å skaffe til veie nødvendig utstyr og drakt og ved å la 
ham/henne delta i et tilstrekkelig antall syklekonkurranser, enten som en del av 
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et lag, eller individuelt. 
3. Rytteren kan ikke konkurrere i et individuelt ritt uten uttrykkelig samtykke fra 

den betalende agenten. Den betalende agenten skal anses å ha gitt sitt 
samtykke hvis denne ikke har svart innen en periode på ti dager fra datoen for 
forespørselen. Rytteren kan ikke under noen omstendigheter delta i et ritt 
innenfor en annen struktur eller på et blandet lag dersom (navn på laget) 
allerede er meldt på til dette rittet. 

Ved uttak til landslag er den betalende agenten pålagt å tillate rytteren å delta i de ritt 
og forberedende programmer som det nasjonale forbundet bestemmer. Den betalende 
agenten skal autorisere det nasjonale forbundet, på vegne av seg selv, til å gi rytteren 
alle instruksjoner av ren sportslig natur som anses nødvendig i forbindelse med og i 
løpet av uttakets varighet. 

Ingen av de ovennevnte tilfellene skal medføre at nærværende kontrakt oppheves. 

ARTIKKEL 8 – Overganger 

Ved utløpet av denne kontrakt skal rytteren stå helt fritt til å inngå kontrakt med en 
annen arbeidsgiver i henhold til UCIs regler. 

ARTIKKEL 9 – Opphør av kontrakt 

Uten hensyn til lovgivningen som regulerer denne kontrakt kan kontrakten sies opp før 
utløpsdatoen i følgende tilfeller og på følgende vilkår: 

1. Rytteren kan si opp denne kontrakten uten varsel eller erstatningsansvar: 
(a) dersom betalende agent erklæres konkurs eller insolvent, eller trer i 

likvidasjon, 
(b) dersom betalende agent eller en hovedpartner trekker seg fra laget og 

kontinuiteten til laget ikke garanteres, eller hvis laget kunngjør at det skal 
oppløses, avvikle virksomheten eller ikke evner å oppfylle sine 
forpliktelser. Dersom kunngjøringen gjelder fra en gitt dato, skal rytteren 
være bundet til kontrakten frem til den datoen. 

2. Betalende agent kan si opp denne kontrakt, uten varsel eller erstatningsansvar, i 
tilfelle alvorlig mislighold fra rytterens side og i tilfelle rytteren i henhold til 
vilkårene i UCIs regler blir suspendert for en varighet tilsvarende den 
gjenstående kontraktsperioden. 
a. Ryttere som anses å ha begått alvorlig mislighold, er særlig ryttere som 

nekter å delta i sykkelritt, til tross for de hele tiden innkalles til ritt av 
betalende agent. 

3. Hver part har rett til å si opp denne kontrakt, uten varsel eller erstatningsansvar, 
dersom rytteren skulle miste evnen til å utøve yrket som profesjonell syklist på 
permanent basis. 

ARTIKKEL 10 – Annullering 

Enhver klausul som inngås mellom partene, og som er i strid med vilkårene i 
standardkontrakten mellom rytter og lag og/eller med UCIs vedtekter eller regler, og 
som på noen måte ville ha begrenset rytterens rettigheter, skal erklæres ugyldig. 

ARTIKKEL 11 – Voldgift 

Enhver tvist mellom partene som oppstår med bakgrunn i inneværende kontrakt, skal 
avgjøres ved voldgift og skal ikke legges frem for noen domstol. Den skal avgjøres i 
samsvar med UCIs regelverk av UCIs voldgiftspanel, eller dersom dette mislykkes, i 
henhold til rytterens nasjonale forbunds regelverk, eller dersom dette mislykkes, i 
henhold til lovgivningen som regulerer denne kontrakten. 

Utarbeidet i det antall eksemplarer som er påkrevd av lovgivningen som regulerer 
denne kontrakt, dvs. ...... , samt ett eksemplar som sendes til UCI. 
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Rytteren eller rytterens juridiske representant  Betalende agent 

 

VEDLEGG 2 – UCI MTB XCO-poeng 
 (tekst endret 01.07.12). 

  

VEDLEGG 3 – UCI MTB DHI-poeng 
 (tekst endret 01.07.12). 

 

VEDLEGG 4 – UCI MTB 4X-poeng 
  

VEDLEGG 5 – XCE-SKJEMA (36 ryttere, 6 per heat) 
 RUNDE 1 

 

Semifinaler 

 

FINALE 

 

Merknader: 

- Hvis færre enn 18 ryttere er rangert i kvalifiseringsrunden (QR), blir den første runden 
også semifinale. Semifinale 1 > Bib 1-3-6-7-10-12, Semifinale 2 > 2-4-5-8-9-11. 

- Konkurransen skal ikke avholdes dersom færre enn 12 ryttere er påmeldt til 
kvalifiseringsrunden. 

  

VEDLEGG 6 – XCE-SKJEMA (32 ryttere, 4 per heat) 

 Åttedelsfinaler 

 

Kvartfinaler 

 

Semifinaler 

 

FINALE 

 

Merknader: 

- Hvis færre enn 24 ryttere er rangert i kvalifiseringsrunden (QR), blir den første runden også 
kvartfinale: 

- Heat 1 > Bib 1-8-9-16, Heat 2 > 4-5-12-13, Heat 3 > 2-7-10-15, Heat 4 > 3-6-11-14. 

- Konkurransen skal ikke avholdes dersom færre enn 12 ryttere er påmeldt til 

kvalifiseringsrunden. 

2. 3.046 Diagram over rittkortesjen 
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