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          Sandvika 02.07.2020 

Retningslinjer for dispensasjoner fra klassebestemmelsene. 

SØKNADSPROSEDYRE: 
Søknader om dispensasjon fra klassebestemmelsene skal sendes senest 7 dager før 
påmeldingsfristen til det aktuelle ritt utløper. 
 
Søknad sendes NCF: hans.falk@sykling.no 
    Kai.lexberg@sykling.no  

 
BMX 
Generelt:  Dispensasjoner fra klassebestemmelsene omfatter kun ryttere som i 

konkurranseåret fyller hhv 16 og 18 år. 
Ryttere som i konkurranseåret fyller 15 år og yngre gis ikke dispensasjon fra 
klassebestemmelsene. 

  Dispensasjoner gis ikke for deltakelse i ritt som gir UCI-poeng. 
 
Perioder: 
Periode 1: Fra sesongstart til og med NM-BMX/UM-BMX, kan det ikke søkes om dispensasjon. 
 
Periode 2: Fra og med første Norges Cup etter NM-BMX/UM-BMX fram til siste helg før 

skolestart, kan det søkes om dispensasjon fra klassebestemmelsene, for en Norges-
Cup helg (to løp) 
 

Periode 3: Fra og med siste helg før skolestart og ut sesongen, kan det søkes om dispensasjon 
fra klassebestemmelsene for resten av sesongen. Dersom søknaden innvilges må den 
aktuelle rytter kjøre i den nye klassen i alle påfølgende løp. 

 
 

Landevei 
Generelt:  Dispensasjoner fra klassebestemmelsene omfatter kun ryttere som i 

konkurranseåret fyller hhv 16 og 18 år. 
Ryttere som i konkurranseåret fyller 15 år og yngre gis ikke dispensasjon fra 
klassebestemmelsene. 

  Dispensasjoner gis ikke for deltakelse i UCI-klassene (Jun og U23/Elite) 
 
Perioder: 
Periode 1: Fra sesongstart til og med UM-Landevei, kan det ikke søkes om dispensasjon. 

 
Periode 2: Fra og med første Norges Cup etter UM-Landevei fram til siste helg i august, kan det 

søkes om dispensasjon fra klassebestemmelsene, for en (1) Norges-Cup helg. 
 

Periode 3: Fra og med siste helg i august, kan det søkes om dispensasjon fra 
klassebestemmelsene for resten av sesongen. (Gjeldende fra og med 1. september). 
Dersom søknaden innvilges må den rytteren kjøre i den nye klassen i alle påfølgende 
ritt. 
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Terreng/Rundbane: 
Generelt:  Dispensasjoner fra klassebestemmelsene omfatter kun ryttere som i 

konkurranseåret fyller hhv 16 og 18 år. 
Ryttere som i konkurranseåret fyller 15 år og yngre gis ikke dispensasjon fra 
klassebestemmelsene. 

  Dispensasjoner gis ikke for deltakelse i UCI-klassene (Jun og U23/Elite) 
 
Perioder: 
Periode 1: Fra sesongstart til og med UM-Rundbane, kan det ikke søkes om dispensasjon. 
 
Periode 2: Fra og med første ritt etter UM-Rundbane fram til siste helg før skolestart, kan det 

søkes om dispensasjon fra klassebestemmelsene, for en helg (to ritt). 
 Dispensasjoner gis ikke for deltakelse i UCI-klassene (Jun og U23/Elite) 

 
Periode 3: Fra og med siste helg før skolestart og ut sesongen, kan det søkes om dispensasjon 

fra klassebestemmelsene for resten av sesongen. Dersom søknaden innvilges må den 
aktuelle rytter kjøre i den nye klassen i alle påfølgende løp. 
 Dispensasjoner gis ikke for deltakelse i UCI-klassene (Jun og U23/Elite) 

 
Sykkelcross: 
Generelt: I sykkelcross innvilges det ingen dispensasjoner fra klassebestemmelsene.  

 
Særregel: Rytterne deltar i den klasse tilsvarende den alder de tilhører fra og med 1. januar 

neste år.  
(Eks: I sykkelcross sesongen 2020, skal rytter som er født i 2004, delta i M-/K-Jun. 
Rytteren vil fylle 17 år i 2021) 

 
         

 

 


