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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 1.1.2019 

 
 

ČASŤ  2  CESTA 

 

Kapitola II VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
 
 

§ 1   Účasť na pretekoch 
 

Náhrady za účasť 
2.2.009   Príspevok organizátora tímom alebo pretekárom na cestovné a existenčné 

náklady pre cestné preteky zapísané do medzinárodného kalendára musí 
byť dohodnutý priamo medzi zúčastnenými stranami, s výnimkou týchto 
prípadov: 

 

1. UCI WorldTour preteky: organizátor musí zaplatiť náhrady za účasť vo 
výške, ktoré sú stanovené Radou profesionálnej cyklistiky 
a uverejnené v dokumente o finančných záväzkoch; táto suma musí 
byť navýšená o 1550 CHF pre tie jednodňové preteky, kedy tím sa  
nemôže  vrátiť  domov  v ten  istý  deň     z  dôvodu  neskorého 
ukončenia pretekov; 

2. UCI  Europe  Tour  preteky  triedy  HC,  1  a  Ncup:    organizátor musí 
zaplatiť náhrady za účasť vo výške, ktoré sú stanovené Výkonným 
výborom a uverejnené v dokumente o finančných záväzkoch; 

3. UCI Women´s WorldTour preteky: organizátor pretekov musí zaplatiť 
buď náhrady za účasť vo výške, ktoré sú stanovené Výkonným 
Výborom a uverejnené v dokumente o finančných záväzkoch alebo 
vo výške pokrývajúcej celkové náklady na stravu a ubytovanie tímu 
počas 2 dní. 

 

(text upravený 1.01.05; 1.01.06; 1.10.06; 1.01.08; 1.01.09; 1.01.18; 1.01.19). 

 
§ 2   Organizácia pretekov 

 
Bezpečnosť 

   Trasa 
2.2.015    Vo všeobecnosti je trať pre cestné preteky definovaná cestou, ktorá je k 

dispozícii pre cestnú premávku. Pretekári nemôžu opustiť predpísanú trať 
podľa článku 1.2.064. 
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Organizátor bude fyzicky označovať trať (bariérami, páskou atď.), keď je 
veľmi pravdepodobné, že sa pretekári odchýlia od nej úmyselne alebo 
neúmyselne, napríklad ak je trať lemovaná chodníkom / cestičkou,  dlažbou 
alebo cyklistickým chodníkom, oddeleným okrajmi, čiarami, alebo 
rozdielom v úrovni cesty, ktoré možno ľahko prekonať. 
 
Organizátor musí, prostredníctvom znakov, v dostatočnom predstihu 
upozorniť na akúkoľvek prekážku, ktorá mu je logicky známa alebo je 
predvídateľná a ktorá predstavuje neobvyklé bezpečnostné riziko pre 
pretekárov a sprievodné osoby. 

 

Preto, organizátor musí   obzvlášť dávať pozor a uistiť sa, aby osvetlenie 
tunelov bolo také, že v celom tuneli a pri jeho vstupe bude voľným okom 
možné rozpoznať Evidenčné číslo vozidla zo vzdialenosti 10 metrov a tmavo 
sfarbené auto zo vzdialenosti 50 metrov. 

 

(N)  Prekážky  uvedené  v  tomto  článku  musia  byť  uvedené  v programe 
pretekov – technickom rozpise. V prípade jednodňových pretekov, musí 
byť na tieto prekážky špeciálne upozornené počas porady vedúcich 
družstiev. 
 
Sprievodné vozidlo 
Organizátor musí mať sprievodné vozidlo na čele pretekov, aby poukázalo 
na prípadné prekážky a v prípade potreby zasiahlo. 
 

Nafukovacie konštrukcie 

(N) Od 1. januára 2022 sú zakázané nafukovacie konštrukcie na ceste, 
alebo križujúce cestu, s výnimkou označenia polohy štartovej čiary. 

 

(N) Medzi 1.. Januárom 2018 a 1. januárom 2022 môžu byť nafukovacie 
konštrukcie na ceste alebo križujúce cestu použité iba na označenie miesta 
štartovej čiary, posledného kilometra pretekov a cieľovej čiary s výhradou 
nasledujúcich požiadaviek: 

 - Konštrukcia musí byť vybavená dvoma generátormi, ako aj dvoma 
dúchadlami pracujúcimi súčasne; konštrukcia musí byť udržiavaná v 
stabilnej polohe aj v prípade, že jeden z dvoch generátorov zlyhá; 

- Aspoň jeden technik musí zostať v blízkosti konštrukcie, aby zasiahol, ak 
nastane problém; 

- Aspoň jedno z dvoch dúchadiel musí byť napájané termickým benzínovým 
generátorom; 

- Benzín musí byť v prípade potreby dostupný vedľa konštrukcie; 
- Konštrukcia musí byť zabezpečená najmenej na 10 kotvových bodov. 

 

(text upravený 1.01.03; 1.01.18; 1.01.19). 
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2.2.016   (text presunutý do článku 2.2.015  1.01.19) 

Organizátor   musí   mať   sprievodné   vozidlo   na   čele   pretekov,   ktoré 
upozorňuje na prípadné prekážky. 
 

Správanie pretekárov 
2.2.025   Pretekári   majú   zakázané,   bez   obozretnosti,   odhadzovať   jedlo,   tašky 

na jedlo, fľaše, oblečenie atď., nech to je na akomkoľvek mieste. 
 

Pretekári nesmú nič odhadzovať ani na cestu, ale musia ísť na kraj cesty a 
tam predmet bezpečne odhodiť. 

 

Ak organizátor zriadi zónu na odhadzovanie odpadu, pretekár musí odhodiť 
svoje odpadky bezpečne a výhradne v tejto zóne na kraji cesty. 
 

Nosenie alebo používanie sklenených predmetov je 
zakázané. 
 

Pretekári sa nesmú držať vozidla alebo sa od vozidla odrážať, aby získali 
významnú výhodu. Okrem sankcie uvedenej v článku 12.1.040 môže 
disciplinárna komisia uložiť pozastavenie činnosti do jedného mesiaca, ako 
aj pokutu vo výške 200 až 5 000 CHF. 

 
Použitie chodníkov / chodníčkov, cyklistických chodníkov alebo trávnatých 
okrajov 
Je striktne zakázané používať chodníky, chodníčky, cesty alebo cyklistické 
chodníky, ktoré netvoria súčasť trate, ako je to definované v článku 2.2.015, 
ktoré sú oddelené obrubníkmi, okrajmi, zmenami úrovne alebo inými 
fyzickými vlastnosťami. 
 
Ak porušením predchádzajúceho odstavca vznikne nebezpečná situácia pre 
ostatných pretekárov, divákov alebo iných účastníkov pretekov, alebo ak 
toto porušenie prináša značnú výhodu oproti ostatným pretekárom, bude 
pretekár sankcionovaný v súlade s článkom 2.12.007. 

 

(text upravený 1.01.15; 1.01.18; 1.01.19). 
 

Vozidlá 
2.2.034   (N) Organizátor musí zorganizovať poradu s osobami, ktoré sa zúčastňujú 

bis    pretekov na motocykloch, zástupcami televízneho vysielania, zástupcami 
polície a rozhodcovského zboru. 

 

Na pretekoch UCI WorldTour porada sa koná za prítomnosti technického 
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delegáta poradcu deň pred pretekmi po porade vedúcich družstiev alebo 
ráno v deň pretekov. 
 
(text upravený 1.01.06; 1.01.07; 1.01.15; 1.01.19). 

 

Kapitola III JEDNODŇOVÉ PRETEKY 
 

Trasa 
2.3.004   Organizátor musí umiestniť pevné tabule označujúce: kilometer nula (ostrý 

štart),  50km  30km po  štarte  a  potom  posledných 25,  20,  10,  5,  4,  3,  
2  km. V pretekoch končiacich na okruhoch je potrebné umiestniť len 
posledné 3, 2 a 1 km a počet okruhov zostávajúcich do konca pretekov. 

 
Organizátor musí taktiež označiť nasledujúce vzdialenosti od cieľovej pásky: 
500 m, 300 m, 200 m, 150 m, 100 m a 50 m. 

 
(text upravený 1.01.05; 1.01.19). 
 

Predstavenie tímov Štart pretekov 
2.3.009   Prezentácia tímov môže byť organizovaná deň pred pretekom alebo prvou 

etapou (alebo prológom). Táto prezentácia bude zahrnutá do špecifického 
rozpisu pretekov a organizátor pokryje akékoľvek dodatočné náklady na 
pobyt, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s takýmto prezentovaním. Ak sa 
organizátor výslovne nedohodol inak, prítomnosť všetkých pretekárov a 
športových riaditeľov zaregistrovaných na preteky je povinná. 

 
Počas kompletnej prezentácie tímov budú mať pretekári svoje tímové 
oblečenie alebo oficiálne tímové oblečenie. 
 
Prezentácia tímov nesmie trvať dlhšie ako jednu hodinu a nesmie zasahovať 
do tréningového obdobia a času večere pretekárov. 
 
Podpisovanie štartových hárkov 
Usporiadateľ si môže určiť poradie tímov pre tímovú prezentáciu a pre 
podpisovanie štartovných hárkov pre jednodňové podujatia a pre prvú 
cestnú etapu etapových pretekov.  
 
Organizátor môže tiež stanoviť poradie pretekárov alebo tímov pre všetky 
ostatné etapy podľa ustanovení, ktoré musia byť podrobne uvedené v 
komuniké. 
 
Pri podpise štartovných hárkov musia mať pretekári svoje tímové 
oblečenie. 
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Podpisovanie  štartovných  hárkov začína 1 hodinu a 10 minút pred 
štartom a končí  10  minút  pred  štartom časom  odchodu z  miesta 
slávnostného štartu. 

 

Pretekári sú povinní podpísať štartovné hárky, inak budú vylúčení alebo 
diskvalifikovaní z pretekov. Vo výnimočných prípadoch za špecifických 
podmienok, rozhodcovský zbor môže dotyčnému pretekárovi povoliť 
štartovať. 
 
Pretekári  a  ich  vedúci  tímov  sa  musia  zhromaždiť  na  mieste,  kde  sa 
podpisujú štartovné hárky. 
 
Musia sa na tomto mieste zhromaždiť najneskôr 15 minút pred časom 
odchodu z  miesta slávnostného štartu. 
 
V prípade nedodržania vyššie uvedených ustanovení, pretekár a vedúci 
tímu budú penalizovaní podľa článku 2.12.007. 

 

(text upravený 1.01.05; 1.10.10; 1.10.11; 1.01.15; 1.01.19). 
 

Štart pretekov 

2.3.010     Ostrý štart môže byť – pevný alebo letmý – maximálne 10 km od miesta 
slávnostného štartu. 

 

Sprievodné vozidlá 
2.3.017     Len jedno tímové vozidlo môže byť v kolóne pretekov. 
 

Na pretekoch UCI WorldTour (s výnimkou pretekov na okruhoch alebo v 
záverečnom okruhu) je však povolené, aby druhé tímové vozidlo  
podliehalo nasledujúcim podmienkam: 
- organizátor poskytne prvé vozidlo s červeným číslom a druhé 

vozidlo s čiernym číslom na definovanie polohy vozidiel v konvoji 
pretekov; 

- druhé vozidlo bude mať možnosť voľného obehu: 
o minimálne 5 minút pred prvým sprievodným vozidlom na 

čele pretekov, pred konvojom pretekov; alebo 
o vzadu v druhej rade športových riaditeľov 

 
Ak sa druhé vozidlo pohybuje vpredu pred konvojom pretekov, 
musia byť dodržané pokyny a podmienky pre zaradenie sa za 
skupinu pretekárov v úniku: 
- športový riaditeľ hlavného tímového vozidla požiada o 

schválenie prezidenta rozhodcovského zboru, aby sa druhé 
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vozidlo mohlo zaradiť za skupinu pretekárov v úniku, alebo 
- prezident rozhodcovského zboru bude informovať tímy o 

ich práve na zaradenie prostredníctvom radio-tour; 
 
Ak je druhé vozidlo zaradené za skupinou pretekárov podľa 
článku 2.3.021, ak rozhodca nepovažuje medzeru za dostatočnú, 
na základe pokynov rozhodcu bude druhé vozidlo musieť: 
- predbehnúť pretekárov v úniku a pokračovať v jazde pred 

sprievodným vozidlom na čele pretekov, mimo konvoj 
pretekov; alebo 

- zastaviť a vrátiť sa do druhej rady športových riaditeľov. 
 

Tímové vozidlá, ktoré sú oprávnené pohybovať sa v konvoji  pretekov, 
nemôžu opustiť trať pretekov, pokiaľ nemajú povolenie od 
organizačného vedenia pretekov alebo prezidenta rozhodcovského 
zboru. 

 
Porušenia ustanovení tohto článku sú sankcionované podľa článku 
2.2.039 týkajúce sa pohybu vozidiel v pretekoch bez toho, aby bola 
dotknutá akákoľvek iná uplatnená sankcia. 
 
V každom prípade platí článok 2.2.035. 

 
(text upravený 1.01.19). 

 
2.3.018   Poradie tímových áut v pretekoch je určené nasledovne: 

 

UCI WorldTour  
 

1. autá   tímov,   ktoré   sú   zastúpené   na   porade   vedúcich   tímov 
uvedených  v  článku  1.2.087  podľa  poradia štartujúcich 
pretekárov z posledného individuálneho rankingu klasifikácie UCI 
WorldTour v aktuálnej sezóne; 

2. autá ostatných tímov (všetky tímy vrátane UCI WorldTeams), ktoré 
sú zastúpené na porade vedúcich tímov, ktorých štartujúci 
pretekári doteraz nezískali body do individuálneho rankingu 
klasifikácie UCI WorldTour; 

3. autá   tímov   ktoré   nepotvrdili   svojich   štartujúcich   
pretekárov v časovom limite stanovenom v článku 1.2.090; 

4. autá tímov ktoré neboli prítomné na porade vedúcich tímov. 
 

Kritérium 1 sa nevzťahuje na prvé preteky v sezóne, pretože individuálna 
klasifikácia UCI World Tour ešte nebola vytvorená. 
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V skupine 2 až 4 sa poradie určuje losovaním. 
 

Auto tímu podľa bodu 1 alebo 2, ale ktoré spadá do kategórií 
uvedených v bodoch 3 alebo 4, bude podľa potreby umiestnené do skupiny 
3 alebo 4. 

 
Ostatné preteky  

 

1. autá UCI tímov a národných tímov zastúpených na porade vedúcich  
tímov,  ktoré  potvrdili  svojich  štartujúcich  pretekárov v 
časovom limite stanovenom v článku 1.2.090; 

2. autá ostatných tímov zastúpených na porade vedúcich tímov, ktoré 
potvrdili svojich štartujúcich pretekárov v časovom limite; 

3. autá ostatných tímov zastúpených na porade vedúcich tímov, ktoré 
nepotvrdili svojich štartujúcich pretekárov v časovom limite; 

4. autá tímov, ktoré boli neprítomné na porade vedúcich tímov. 
 

V  každej  skupine, poradie áut  sa  určuje  losovaním na  porade  vedúcich 
tímov. 
 
Na všetkých pretekoch, na losovanie sa používajú ústrižky papiera s názvom 
prihláseného tímu. Prvému vylosovanému názvu bude priradené prvé 
miesto, druhému názvu druhé miesto, atď. 

 
Na všetkých pretekoch, poradie áut môže byť v prípade potreby upravené 
Hlavným rozhodcom; prípadné zmeny budú do sprievodných vozidiel od 
komunikované cez "Radio tour". 

 
(text upravený 1.01.01; 1.01.03; 1.01.05; 1.01.09; 1.10.09; 1.10.11; 1.01.15; 3.06.16; 
1.01.18; 1.01.19). 

 
2.3.024   Počas  majstrovstiev  sveta,  poradie  vozidiel  národných  tímov  je  

určené nasledovne: 
 

Muži Elite: 
1. autá krajín, ktoré majú prihlásených 9 pretekárov; 
2. autá krajín, ktoré majú prihlásených 7 až 8 pretekárov; 
3. autá  krajín,  ktoré  majú  prihlásených  menej  ako  7  

pretekárov zoskupených podľa počtu prihlásených pretekárov. 

 
V  prvej  skupine,  poradie  je  určené  podľa  poslednej  zverejnenej 
klasifikácie krajín UCI WorldTour. Pre druhú a tretiu skupinu, poradie je 
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určené  podľa  počtu  UCI  bodov  v  poslednej  zverejnenej klasifikácii 
krajín v Kontinentálnych   okruhoch   (Continental   circuits).   Pre   vozidlá,   
ktoré zabezpečujú viacero krajín, vyššie umiestnená krajina je braná do 
úvahy. 

 
Ženy Elite 

1. autá krajín, ktoré majú prihlásených najmenej 6 pretekárok; 
2. autá  krajín,  ktoré  majú  prihlásených  menej  ako  6  pretekárok 

zoskupených podľa prihlásených pretekárok. 
 

V každej skupine, poradie je určené podľa poslednej zverejnenej klasifikácie 
krajín pre Ženy Elite. 
Pre vozidlá, ktoré zabezpečujú viacero krajín, vyššie umiestnená krajina je 
braná do úvahy. 

 
Muži U23 

1. autá krajín, ktoré majú prihlásených najmenej 5 pretekárov; 
2. autá  krajín,  ktoré  majú  prihlásených  menej  ako  5  pretekárov 

zoskupených podľa prihlásených pretekárov. 

 
V každej skupine, poradie je určené, po prvé, podľa poslednej zverejnenej 
klasifikácie krajín Under 23 Men Nation Cup a po druhé, poradie 
ostatných krajín bude určené podľa počtu UCI bodov v poslednej 
zverejnenej klasifikácii krajín v Kontinentálnych okruhoch (Continental 
circuits). 
Pre vozidlá, ktoré zabezpečujú viacero krajín, vyššie umiestnená krajina 
je braná do úvahy. 
 
Juniori 

1. autá krajín, ktoré majú prihlásených najmenej 5 pretekárov; 
2. autá  krajín,  ktoré  majú  prihlásených  menej  ako  5  pretekárov 

zoskupených podľa prihlásených pretekárov. 

 
V každej skupine, poradie je určené, po prvé, podľa poslednej zverejnenej 
klasifikácie krajín Junior Men Nation Cup a po druhé, poradie ostatných 
krajín bude určené losovaním. 
Pre vozidlá, ktoré zabezpečujú viacero krajín, vyššie umiestnená krajina 
je braná do úvahy. 
 
Juniorky 

1. autá krajín, ktoré majú prihlásených najmenej 5 pretekárok; 
2. autá  krajín,  ktoré  majú  prihlásených  menej  ako  5  pretekárok 
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zoskupených podľa prihlásených pretekárok. 

 
V každej skupine, poradie je určené, po prvé, podľa poslednej zverejnenej 
klasifikácie krajín Junior Women Nation Cup a po druhé, poradie ostatných 
krajín bude určené losovaním. 
Pre vozidlá, ktoré zabezpečujú viacero krajín, vyššie umiestnená krajina 
je braná do úvahy. 
 
Počas Olympijských hier, poradie vozidiel národných tímov je určené 
nasledovne: 

 
Muži Elite 

1. autá krajín, ktoré majú prihlásených 5 pretekárov; 
2. autá krajín, ktoré majú prihlásených 4 pretekárov; 
3. autá  krajín,  ktoré  majú  prihlásených  menej  ako  4  

pretekárov zoskupených podľa prihlásených pretekárov. 
 

V každej skupine, poradie je určené podľa posledného zverejneného UCI 
World Svetového rankingu rebríčka krajín. V druhej fáze, poradie 
zostávajúcich neklasifikovaných krajín sa určí podľa počtu UCI bodov v 
poslednej zverejnenej klasifikácii krajín v Kontinentálnych okruhoch   
(Continental circuits). Pre vozidlá, ktoré zabezpečujú viacero krajín, vyššie 
umiestnená krajina je braná do úvahy. 

 
Ženy Elite 

1. autá krajín, ktoré majú prihlásených najmenej 3 pretekárky; 
2. autá  krajín,  ktoré  majú  prihlásených  menej  ako  3  pretekárky 

zoskupených podľa prihlásených pretekárok. 

 
V každej skupine, poradie je určené podľa poslednej zverejnenej klasifikácie 
krajín pre Ženy Elite. Pre vozidlá, ktoré zabezpečujú viacero krajín, vyššie 
umiestnená krajina je braná do úvahy. 

 
(text upravený 30.01.04; 1.01.05, 1.01.08; 1.01.09; 1.08.13; 3.06.16; 1.05.17; 
1.01.19). 
 

2.3.027  Akékoľvek občerstvenie (z auta alebo zo stoja) je zakázané striktne 
zakázané: 
- počas prvých 50 30 a posledných 20 kilometrov 
- v poslednom kilometri pred šprintom, počítaným do sekundárnej 
klasifikácie (bodovacia súťaž, vrchárska klasifikácia alebo iné), bonusovým 
šprintom, občerstvovacou zónou; 
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- 500 metrov za šprintom, počítaným do sekundárnej klasifikácie 
(bodovacia súťaž, vrchárska klasifikácia alebo iné), bonusovým šprintom, 
občerstvovacou zónou; 
- v stúpaniach, klesaniach z horských prémií započítavaných do vrchárskej 
súťaže 
- v akejkoľvek inej oblasti určenej organizátorom a rozhodcovským zborom 

 

Rozhodcovia môžu zmenšiť vyššie spomenuté vzdialenosti v závislosti na 
poveternostných podmienkach a kategórii, typu a dĺžky pretekov. Takéto 
rozhodnutie musí byť oznámené zainteresovaným stranám pred štartom 
pretekov účastníkom prostredníctvom radio-tour. 

 

(text upravený 1.01.01; 1.08.13; 1.01.19). 
 

2.3.028   Počas majstrovstiev sveta a Olympijských hier je občerstvenie povolené len 
z tímových vozidiel a pevných občerstvovacích zón zriadených pre tento 
účel, pozdĺž trate a od doby určenej UCI pre každé preteky individuálne. 

 

(text upravený 1.01.00; 1.01.19). 
 

Kapitola V ČASOVKY DRUŽSTIEV 
 

Účasť 
2.5.001   Počet pretekárov v tíme musí byť stanovený v programe – v propozíciách 

pretekov a musí byť najmenej 2 a nie viac 10. V prípade zmiešaných štafiet 
musí byť počet pretekárov na pohlavie aspoň 2 a maximálne 6. Maximálny 
počet pretekárov tímu v zmiešanej štafete nesmie prekročiť 12. 

 

Mix tímy definované v článku 2.1.004 sú zakázané. 
 

Tím pre zmiešané štafety na  majstrovstvách sveta sa skladá z troch mužov 

a troch žien rovnakej národnosti.  

Účasť tímov je špecifikovaná v článku 9.2.021. 

(text upravený 1.01.05; 1.01.06; 1.10.06; 1.07.12; 1.01.19). 
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Vzdialenosti 
2.5.002   Vzdialenosti pre časovky družstiev musia byť nasledovné: 

 

 
Kategória 

Maximálna vzdialenosť 

Majstrovstvá 
sveta 

 

Ostatné preteky 

Muži juniori  70 km 

under 23  80 km 

elite 60 km 100 km 

Ženy juniorky  30 km 

elite 40 km 50 km 

Zmiešaná 
štafeta 

Elite 

U23 

25 km  

pre pohlavie 

50 km  

pre pohlavie 

 

(text upravený 1.01.05; 1.01.07; 1.07.12; 1.08.13; 1.01.19). 

 
Trať 

2.5.003   Trať musí byť bezpečná a perfektne označená. 
 

Musí byť dostatočne široká a musí sa vyhýbať extrémne ostrým zákrutám. 

 
Po začatí pretekov, trať môže byť využívaná len pretekármi, ktorí 
pretekajú a ich sprievodnými vozidlami. 
 
Tréning na trati musí byť organizovaný deň pred pretekmi zmiešaných 
štafiet na majstrovstvách sveta. 
 
(text upravený 1.01.19). 

 
Poradie štartu 

2.5.006   Poradie na štarte je určené organizátorom pretekov v súlade s objektívnymi 
kritériami, ktoré sú uvedené v programe - propozíciách pretekov. 

 

Poradie na štarte majstrovstiev sveta určí UCI. 
 
V pretekoch zmiešaných štafiet na majstrovstvách sveta, štartujú najprv muži 
a odovzdávajú štafetu svojim ženským kolegyniam. 

 

(text upravený 1.07.12; 1.01.19). 
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Štart 
2.5.009   Všetci pretekári sa musia dostaviť na kontrolu bicyklov najneskôr 15 minút 

pred časom štartu svojho tímu. 
 

Pred štartom, môže byť vykonaná dodatočná kontrola. 

 
(text upravený 1.01.04; 1.07.11; 1.07.12; 1.01.19). 
 

2.5.011   Na štarte musia byť pretekári držaní bok po boku na štartovej čiare a potom 
uvoľnení „držačmi“ bez postrčenia, ktorí musia byť rovnakí pre všetky tímy. 

 

Tento postup sa bude vzťahovať na prvé pohlavie, ktoré začína zmiešanú 
štafetu. 

 
(text upravený 1.01.19). 

 

Štafetová zóna pre zmiešané štafety 
2.5.011   Pohlavie, ktoré  ide  štartovať,  sa  zoradí do štartovacích  pruhov na štartovej  
        bis    čiare. Musia byť vyznačené minimálne dva štartovacie pruhy. 
 

Na majstrovstvách sveta musia byť vyznačené tri štartovacie pruhy. 
 
Pretekári štartujú s nohou na zemi alebo ak sú vytvorené bariéry, budú sa 
môcť držať bariéry s oboma nohami na pedáloch. 
 
Pretekári musia rešpektovať pokyny rozhodcov, ktorí budú vykonávať 
dohľad nad štafetovou zónou. V prípade nesprávneho štartu sa pripočíta 
penalizácia 10 sekúnd priamo ku konečným výsledkom. 
 
Za chybný štart sa pokladá, ak aspoň jeden pretekár, ktorý prevezme 
štafetu, vyštartuje skôr, ako jemu príslušný člen štafety prejde cez čiaru 
štafetovej zóny podľa článku 2.5.014. Chybný štart vykonaný viac ako tri 
sekundy pred tým, ako príslušný člen štafety prejde cez čiaru štafetovej 
zóny podľa článku 2.5.014, bude sankcionovaný podľa článku 12.2.007. 
 
(text doplnený 1.01.19). 

 
2.5.014   Špecifické   pravidlá   pretekov   musia   presne   stanovovať,   čas   ktorého 

pretekára tímu v cieli sa bude započítavať ako čas tímu. 
 

Na pretekoch UCI Women’s WorldTour v časovkách tímov sa započítava čas 
štvrtej pretekárky. 
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V štafetách bude čas štartu ženskej časti štafety určený časom druhého muža 
v štafete, ktorý pretne cieľovú čiaru. Na Majstrovstvách sveta bude výsledný 
čas v cieli určený časom štvrtého druhej ženy. 

 
(text upravený 1.01.06; 1.07.12; 1.01.19). 
 

2.5.016   Dostihnutý tím,   medzi ním a tímom, ktorý ho dostihol, si musí ponechať 
bočný odstup aspoň 2 metre. 

 
V pretekoch zmiešaných štafiet musia tímy, ktoré súčasne odovzdávajú 
štafetu, dodržiavať bočný odstup aspoň 2 metre. 
 
Po jednom kilometri, dostihnutý tím musí za tímom, ktorý ho dostihol, 
jazdiť s odstupom najmenej 25 metrov. 
 
V pretekoch zmiešaných štafiet rozhodca rozhodne, ktorý tím bude jazdiť 
aspoň 25 m od druhého na základe svojej pozície po 1 kilometri. 
 
(text upravený 1.01.19). 

 

Kapitola VI ETAPOVÉ PRETEKY (N) 
 

Tímové vozidlá 
2.6.033   Len jedno tímové vozidlo je povolené jazdiť na pretekoch. 

 

Avšak,  na  pretekoch UCI  WorldTour a na  pretekoch Continental circuits 
triedy 2.HC a 2.1 je povolené aj druhé tímové vozidlo (s výnimkou 
pretekov na okruhoch alebo končiacich na okruhoch) podľa ustanovení 
definovaných v článku 2.3.017. 
 

Na tímové časovky na pretekoch Grand Tours je povolené tretie tímové 
vozidlo. 
 
V   každom   prípade, článok 2.2.035 sa uplatňuje. 

 
(text upravený 1.01.98; 1.01.05; 01.01.08; 1.01.09; 1.10.10; 3.06.16; 1.01.19). 

 
2.6.034   Na  prvú  etapu s hromadným štartom, poradie mechanických vozidiel je 

určené podľa pozície prvého pretekára každého tímu v celkovej 
klasifikácii jednotlivcov  podľa  času  po  prológu  alebo  po  prvej  etape  ak  
ňou  bola časovka  jednotlivcov     alebo   časovka  družstiev.  V prípade,   
že   takáto klasifikácia neexistuje, postupuje sa podľa týchto ustanovení: 
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1. vozidlá tímov UCI a národných tímov zastúpených na mítingu športových 
riaditeľov a ktorí potvrdili svoj štart v lehotách stanovených v článku 
1.2.090; 

2. vozidlá iných tímov zastúpených na mítingu športových riaditeľov, ktorí 
potvrdili svoj štart v stanovených lehotách 

3. vozidlá tímov zastúpených na mítingu športových riaditeľov, ktorí 
nepotvrdili svoj štart v stanovených lehotách 

4. vozidlá tímov, ktoré nemajú zastúpenie na mítingu športových riaditeľov 
 
V rámci každej skupiny sa poradie vozidiel určí losovaním na mítingu 
športových riaditeľov. 
 
V každom prípade sa losovanie uskutoční tak, že sa budú losovať papierové 
ústrižky s menami tímov. Prvý vylosovaný tím bude na 1. pozícii, druhý 
vylosovaný tím bude na 2. pozícii atď. 
 
V nasledujúcich etapách, poradie vozidiel je určené podľa pozície prvého 
pretekára každého tímu v celkovej klasifikácii jednotlivcov podľa času. 

 
(text upravený 3.06.16; 1.01.19). 

 

 
Kapitola X UCI KLASIFIKÁCIE 
 

§ 1   UCI Svetový rebríček muži Elite a Under 23 
 

UCI individuálny Svetový rebríček – jednodňové preteky 
2.10.002 UCI  individuálny  Svetový  rebríček  –  jednodňové  preteky  je  52  týždňov 
           bis rolujúci rebríček a bude sa spracovávať jeden krát za týždeň. 

 
Ak bude potrebné, rebríček z predchádzajúcich týždňov sa bude upravovať. 
Nový rebríček bude platný v deň zverejnenia a bude platiť až do zverejnenia 
nasledovného rebríčka. 
 
Pretekári  budú  získavať  body  do  rebríčka  jednotlivcov  podľa  tabuľky 
uvedenej v článku 2.10.008 len z jednodňových pretekov. 

 
(článok doplnený 1.01.19). 
 

UCI individuálny Svetový rebríček – etapové preteky 
2.10.002  UCI   individuálny   Svetový   rebríček   –   etapové   preteky   je   52   týždňov 
           bis rolujúci rebríček a bude sa spracovávať jeden krát za týždeň. 
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Ak bude potrebné, rebríček z predchádzajúcich týždňov sa bude upravovať. 
Nový rebríček bude platný v deň zverejnenia a bude platiť až do zverejnenia 
nasledovného rebríčka. 
 
Pretekári  budú  získavať  body  do  rebríčka  jednotlivcov  podľa  tabuľky 
uvedenej v článku 2.10.008 len z jednodňových pretekov. 
 
Body   udelené   za   etapy   budú   započítané  do   nasledovného   rebríčka 
po poslednom dni etapových pretekov. 
 

 
(článok doplnený 1.01.19). 
 

2.10.003 V prípade  rovnosti  bodov  medzi  pretekármi v jednom zo svetových 
rebríčkov,  pretekári  budú  rozdelení väčším počtom 1. miest 
v zodpovedajúcom rebríčku. V prípade ďalšej zhody, rozhodujúci bude 
väčší počet 2. miest, 3. miest, atď. v zodpovedajúcom rebríčku, pričom do 
úvahy sa berú iba umiestnenia, za ktoré boli udeľované body do UCI 
Svetového rebríčka. 

 
V  prípade,  že  zhoda  pretrváva,  lepšie  umiestnenie  každého 
pretekára dosiahnuté v posledných pretekoch započítaných do rebríčka bude 
rozhodujúce. 

 
V prípade zhody v celkovom poradí bude rozhodovať, ktorý pretekár získa 
väčší  počet  1.  miest  na  pretekoch zaradených do  zodpovedajúceho 
rebríčka v príslušnom roku. V prípade zhody, rozhodujúci bude väčší počet 
2. miest, 3. miest, atď., bez ohľadu na umiestnenie. 

 
V etapových pretekoch, iba konečná klasifikácia jednotlivcov podľa času 
sa berie do úvahy, čo sa aplikácie tohto pravidla týka. 

 
(text upravený 01.01.16; 1.01.19). 
 

UCI Svetový rebríček pre tímy 
2.10.004  UCI Svetový rebríček tímov  bude zostavený aspoň raz za týždeň pridaním 

      bis bodov ich prvých 10 najlepšie umiestnených pretekárov vo Svetovom 
individuálnom rebríčku. 

 

Špeciálne ustanovenia pre pretekárov prestupujúcich v prebiehajúcej 
sezóne: 
Body získané do dátumu prestupu pretekárom prestupujúcim počas sezóny 
sú pridané do bodov bývalého tímu, ak by toto množstvo bodov umožnilo 
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tomuto pretekárovi zaradiť sa medzi desiatich najlepšie umiestnených 
pretekárov bývalého tímu v individuálnom rebríčku; body získané od 
dátumu prestupu pretekárom prestupujúcim počas sezóny sú pridané do 
bodov nového tímu, ak by toto množstvo bodov umožnilo tomuto 
pretekárovi zaradiť sa medzi desiatich najlepšie umiestnených pretekárov 
nového tímu v individuálnom rebríčku. 
 
Špeciálne ustanovenia pre stážistov: 
Počas stáže, pokiaľ ide o hodnotenie, sa stážista stále považuje za člena 
svojho materského tímu. Body, ktoré potenciálne získal stážista počas 
stáže, sa v žiadnom prípade nesmú pridávať do bodov hostiteľského tímu. 
 
Pri rovnosti bodov medzi tímami v UCI svetovom rebríčku rozhoduje väčší 
počet 1. miest na pretekoch (konečné poradie podľa času) dosiahnutých 
ich najlepšími desiatimi pretekármi v individuálnom rebríčku počas 
pretekov za posledný rok. Ak medzi tímami stále existuje rovnosť, počíta sa 
počet 2. miest, potom 3. miest atď.  
 
(článok platný od 01.01.19). 
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Bodovacia tabuľka 
 

2.10.008 Všeobecné ustanovenia 
Konečné výsledky pretekov UCI WorldTour 

Por. Tour de 
France 

Giro 
d´Italia, La 

Vuelta 
Ciclista a 
Espaňa 

Milano – 

Sanremo 

Ronde 

van Vlaanderen 
/ Tour 

des Flandres, 

Paris - Roubaix, 
Liège -Bastogne 

- Liège, 
Il 

Lombardia 

Santos Tour 

Down Under, 

Paris - Nice, 

Tirreno - 

Adriatico, Milano 

- Sanremo, Gent 

– Wevelgem in 

Flanders Fields, 

Ronde 
van Vlaanderen / 

Tour 

des Flandres, 

Paris - Roubaix, 

Amstel Gold 
Race, Liège – 

Bastogne - Liège, 

Critérium du 
Dauphiné, Tour 

de Suisse,  
Tour 

de Romandie, 

Grand Prix 

Cycliste de 

Québec, Grand 

Prix Cycliste 
de Montréal, Il 

Lombardia 

Strade 
Bianche 

Record Bank 
E3 Harelbeke, 

La Flèche 
Wallonne, 

Clasica 
Ciclista 

San 
Sebastian, 

Cyclassics 

Hamburg, 

Vuelta Ciclista 

al Pais Vasco, 

Tour de 

Pologne, 

Binck Bank 

Tour, Volta 
Ciclista 

a Catalunya, 

Bretagne 

Classic 
Ouest-France 

Cadel Evans Great 

Ocean Road Race, 

Abu Dhabi Tour, 

Omloop Het 

Nieuwsblad Elite, 

Strade Bianche, 

Dwars door 

Vlaanderen / A 

travers les 

Flandres, 

Presidential 

Cycling Tour of 

Turkey, 

Eschborn- 

Frankfurt -Rund 

um den 

Finanzplatz, 

 Amgen Tour of 

California, 
Prudentia 

RideLondon - 

Surrey Classic, 

Gree – Tour of 

Guangxi 

1 1000 850 600 500 400 300 

2 800 680 475 400 320 250 

3 675 575 400 325 260 215 

4 575 460 325 275 220 175 

5 475 380 275 225 180 120 

6 400 320 225 175 140 115 

7 325 260 175 150 120 95 

8 275 220 150 125 100 75 

9 225 180 125 100 80 60 

10 175 140 100 85 68 50 
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11 150 120 85 70 56 40 

12 125 100 70 60 48 35 

13 105 84 60 50 40 30 

14 85 68 50 40 32 25 

15 75 60 40 35 28 20 

16 70 56 35 30 24 20 

17 65 52 35 30 24 20 

18 60 48 35 30 24 20 

19 55 44 35 30 24 20 

20 50 40 35 30 24 20 

21 40 32 30 20 16 12 

22 40 32 30 20 16 12 

23 40 32 30 20 16 12 

24 40 32 30 20 16 12 

25 40 32 30 20 16 12 

26 30 24 26 20 16 12 

27 30 24 26 20 16 12 

28 30 24 26 20 16 12 

29 30 24 26 20 16 12 

30 30 24 26 20 16 12 

31 25 20 18 10 8 5 

32 25 20 18 10 8 5 

33 25 20 18 10 8 5 

34 25 20 18 10 8 5 

35 25 20 18 10 8 5 

36 25 20 18 10 8 5 

37 25 20 18 10 8 5 

38 25 20 18 10 8 5 

39 25 20 18 10 8 5 

40 25 20 18 10 8 5 

41 20 16 14 10 8 5 

42 20 16 14 10 8 5 

43 20 16 14 10 8 5 

44 20 16 14 10 8 5 

45 20 16 14 10 8 5 

46 20 16 14 10 8 5 

47 20 16 14 10 8 5 

48 20 16 14 10 8 5 

49 20 16 14 10 8 5 
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50 20 16 14 10 8 5 

51 15 12 10 5 4 2 

52 15 12 10 5 4 2 

53 15 12 10 5 4 2 

54 15 12 10 5 4 2 

55 15 12 10 5 4 2 

56 10 8 6 3 2 1 

57 10 8 6 3 2 1 

58 10 8 6 3 2 1 

59 10 8 6 3 2 1 

60 10 8 6 3 2 1 

 
 

Konečné výsledky Majstrovstvá sveta – časovka družstiev UCI miešaných štafiet 

Poradie Body 

1 300 500 

2 250 400 

3 200 325 

4 150 275 

5 125 225 

6 100 175 

7 85 150 

8 75 125 

9 60 100 

10 50 85 

11 40 70 

12 30 60 

13 25 50 

14 20 50 

15 15 50 

16 10 30 

17 10 30 

18 10 30 

19 10 30 

20 10 30 

21 5 25 

22 5 25 

23 5 25 

24 5 25 

25 5 25 
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Body sa rozdelia medzi finišujúcich mužov, na základe konečnej klasifikácie 
miešaných štafiet. Výpočet sa zaokrúhľuje na stotinu bodu. 

 

(článok platný od 01.01.16; text upravený 1.01.17; 25.10.17; 1.01.19). 

 

§ 2   UCI Svetový Rebríček Ženy Elite a Ženy U23 
 

Rebríček tímov 
2.10.014 Rebríček  UCI  ženských  tímov    bude  vypracovaný  na  základe  získaných 

bodov  ich  prvých  4  pretekárok  v individuálnom  rebríčku  ako  aj  bodov 
získaných na UCI Majstrovstvách sveta v časovke družstiev. 

 

Osobitné ustanovenia pre pretekárky, ktoré prestúpia počas 
sezóny 
Body získané do dňa prestupu pretekárkou, ktorá prestúpi počas sezóny, sa 
pripočítajú k bodom bývalého tímu, ak táto suma bodov spôsobí, že táto 
pretekárka sa umiestni medzi 4 (štyrmi) najlepšie umiestnenými 
pretekárkami bývalého tímu v individuálnom rebríčku; body získané odo 
dňa  prestupu,  pretekárkou,  ktorá  prestúpi  počas  sezóny,  sa  pripočítajú 
k bodom nového tímu, ak táto suma bodov spôsobí, že táto pretekárka sa 
umiestni  medzi  4  (štyrmi)  najlepšie  umiestnenými  pretekárkami  
nového tímu v individuálnom rebríčku 

 

Osobitné ustanovenia pre Trainees (Praktikantky) 
Počas svojej praxe, praktikantka je stále považovaná za členku svojho 
bežného tímu, čo sa umiestnenia v rebríčku týka. Body potenciálne 
získané praktikantkou počas svojej praxe, v žiadnom prípade sa nemôžu 
pripočítať k bodom hostiteľského tímu. 

 

V prípade zhody medzi tímami,   rozhodovať bude väčší počet 1. 
miest, 2. miest, atď. v (konečnej) klasifikácii (na čas) ich 4 najlepších 
pretekárok v konečnom individuálnom rebríčku ženy elite na pretekoch 
usporiadaných za posledný rok. 

 
(text upravený 01.07.12; 1.01.17; 1.01.19). 

 

2.10.017 Bodovacia tabuľka Ženy Elite 

 

Majstrovstvá sveta – časovka družstiev miešaných štafiet 

Por. Body družstva 

1 200 300 

2 150 250 
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3 125 200 

4 100 150 

5 85 125 

6 70 100 

7 60 85 

8 50 75 

9 40 60 

10 35 50 

11 40 

12 30 

13 25 

14 20 

15 15 

16 10 

17 10 

18 10 

19 10 

20 10 

21 5 

22 5 

23 5 

24 5 

25 5 

 

Body sa rozdelia medzi finišujúce ženy, na základe celkového poradia miešaných 
štafiet. sú prideľované iba do UCI rebríčka tímov. Výpočet sa zaokrúhľuje na 
stotinu bodu. 
 

Body do rebríčka jednotlivcov nebudú prideľované. 
 

(text upravený 1.01.06; 1.01.09; 1.07.12; 1.09.12; 1.10.13; 1.01.15; 1.01.16; 1.01.17; 
24.03.17; 25.10.17; 1.01.19) 
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§ 3   Kontinentálny rebríček Muži Elite a Under 23 
 

2.10.018 Pre každý kontinentálny okruh, pre mužov elite a under 23, bude 
vypracovaný rebríček  jednotlivcov, rebríček tímov a rebríček krajín. 

 

UCI je výhradným vlastníkom týchto rebríčkov. 
 

(text upravený 01.01.16; 1.01.19). 
 

Rebríček jednotlivcov 
2.10.021 Pretekári budú  získavať body  do  rebríčka jednotlivcov toho  kontinentu, 

do ktorého ich krajina patrí. v ktorom sa preteky budú konať. Môžu 
figurovať v rebríčku viacerých kontinentov len jedného kontinentu. 

 

Body získané v pretekoch UCI WorldTour nie sú zahrnuté v rebríčku 
kontinentálnych okruhov. 

 

(text upravený 25.10.17; 1.01.19). 

 
2.10.023 Rebríček  jednotlivcov  pre  kontinentálne  okruhy  je  52  týždňov  rolujúci 

rebríček a bude sa spracovávať jeden krát za týždeň. 
 

Ak bude potrebné, rebríček z predchádzajúcich týždňov sa bude upravovať. 
Nový rebríček bude platný v deň zverejnenia a bude platiť až do zverejnenia 
nasledovného rebríčka. 
Pretekári  budú  získavať  body  do  individuálneho  rebríčka  podľa  tabuľky 
uvedenej v článku 2.10.031 2.10.008. 

 
Body udelené za etapy budú započítané do rebríčka v poslednom dni 
etapových pretekov. 

 

Vo všeobecnosti platí, že tie isté preteky nebudú brané do úvahy viac ako raz 
v jednom rebríčku; platia tieto ustanovenia: 

- Ak sa tie isté preteky uskutočnia skôr ako 52 týždňov po 
predchádzajúcom vydaní, v rebríčku sa zohľadní iba posledné vydanie. 

- Ak sa tie isté preteky uskutočnia viac ako 52 týždňov po 
predchádzajúcom vydaní alebo sa neuskutočnia, nebude sa brať do 
úvahy žiadny bod po uplynutí obdobia 52 týždňov. 

 

Uvedené ustanovenia sa vzťahujú na všetky podujatia vrátane majstrovstiev 
sveta, kontinentálnych majstrovstiev a národných majstrovstiev. 

 

(text upravený 1.01.06; 24.01.15; 1.01.16; 3.01.16; 25.10.17; 1.01.19). 
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Rebríček tímov 
2.10.025 Rebríček UCI kontinentálnych tímov a UCI profesionálnych kontinentálnych 

tímov  sa bude spracovávať minimálne raz za týždeň a bude vypracovaný 
na  základe  získaných  bodov  ich  prvých  8 10 pretekárov  v 
kontinentálnom rebríčku jednotlivcov ako aj bodov získaných na UCI 
Majstrovstvách sveta v časovke družstiev v aktuálnej sezóne. 

 

Osobitné ustanovenia pre pretekárov, ktorí prestúpia počas 
sezóny 
Body získané do dňa prestupu pretekárom, ktorý prestúpi počas sezóny, sa 
pripočítajú k bodom bývalého tímu, ak táto suma bodov spôsobí, že tento 
pretekár sa umiestni medzi 8 (ôsmimi) 10 najlepšie umiestnenými 
pretekármi bývalého tímu v individuálnom rebríčku; body získané odo 
dňa prestupu, pretekárom, ktorý prestúpi počas sezóny, sa pripočítajú k 
bodom nového tímu, ak táto suma bodov spôsobí, že tento pretekár 
sa umiestni medzi 8 (ôsmimi) 10 najlepšie umiestnenými pretekármi 
nového tímu v individuálnom rebríčku. 

 

Osobitné ustanovenia pre Trainees (Praktikanti) 
Počas svojej praxe, praktikant je stále považovaný za člena svojho bežného 
tímu, čo sa umiestnenia v rebríčku týka. Body potenciálne získané 
praktikantom počas svojej praxe, v žiadnom prípade sa nemôžu pripočítať 
k bodom hostiteľského tímu. 

 

V prípade zhody medzi UCI kontinentálnymi tímami a UCI profesionálnymi 
kontinentálnymi tímami,  rozhodovať bude väčší počet 1. miest v konečnej 
klasifikácii na čas na pretekoch usporiadaných za posledných 12 mesiacov, 
ktoré získali ich 8 10 najlepší pretekári v kontinentálnom rebríčku 
jednotlivcov. 
V prípade, že zhoda pretrváva, rozhodujúci bude väčší počet 2. miest, 
3. miest, atď. 

 

(text upravený 01.07.12; 01.01.16; 1.01.17; 1.01.19). 
 

2.10.031 [článok zrušený 1.01.19] 
 

§ 4   UCI WorldTour Rebríček Ženy 
(paragraf presunutý z Kapitoly XIII 1.01.19) 
Pôvodný paragraf 4 UCI WorldTour Rebríček zrušený 1.01.19. 
 
Tento paragraf nie je preložený. Originál verziu v anglickom alebo 
francúzskom jazyku je možné si stiahnuť zo stránok UCI. 
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§ 5   Technický a kvalifikačný rebríček 
(paragraf doplnený 22.10.18) 

 
2.10.037    UCI vytvorilo rôzne rebríčky, ktoré môžu byť použité na kvalifikáciu tímov 

pre preteky alebo série. Tieto rebríčky môžu byť tiež použité ako športové 
kritériá, ktoré budú súčasťou registračného procesu tímov s UCI. 

 

UCI je výhradným vlastníkom týchto rebríčkov. Tieto rebríčky len pre 
interné použitie nemusia byť zverejnené. 
 

UCI svetový rebríček mužských UCI tímov - 3 roky 
2.10.038    Svetový rebríček UCI pre mužské tímy UCI - 3 roky sa vypracuje aspoň raz 

za týždeň pridaním bodov každého mužského UCI tímu do svetového 
rebríčka UCI pre mužské tímy UCI za "n-2" a "n-1" roky uvedené v rebríčku 
na konci príslušnej sezóny (podľa článku 2.1.001), s bodmi každého 
mužského UCI tímu vo svetovom rebríčku UCI mužské tímy UCI súčasnej 
sezóny" n ", ktoré boli vynulované na začiatku uvedenej sezóny. 

 

Pri rovnosti bodov medzi tímami v UCI svetovom rebríčku rozhoduje väčší 
počet 1. miest na pretekoch (konečné poradie podľa času) dosiahnutých 
ich najlepšími desiatimi pretekármi v individuálnom rebríčku počas 
pretekov v aktuálnej sezóne. Ak medzi tímami stále existuje rovnosť, 
počíta sa počet 2. miest, potom 3. miest atď. 

 

Kvalifikačný rebríček mužských UCI tímov 
2.10.039    Kvalifikačný rebríček mužských tímov UCI sa vypracuje aspoň raz týždenne. 

Konečné poradie sa počíta k poslednému dňu sezóny podľa článku 
2.1.001. Rebríček pre každú sezónu začína od nuly. 

 
Mužské tímy registrované v UCI sú zaradené do rebríčka s výnimkou UCI 
WorldTeams. 
 
Rebríček sa vypočíta tak, že sa spočítajú body 10 najlepších pretekárov 
každého tímu, ktoré pretekári získajú medzi prvým dňom aktuálnej sezóny 
a dátumom uverejnenia poradia. 
 
Pretekári získavajú body v súlade s bodovou stupnicou v článku 2.10.008. 
Body udelené za etapy sa pripočítajú v posledný deň etapových pretekov. 
 
Špeciálne ustanovenia pre pretekárov prestupujúcich v prebiehajúcej 
sezóne: 
Body získané prestupujúcim pretekárom do dátumu prestupu počas 
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prebiehajúcej sezóny sú pridané do bodov bývalého tímu; body získané od 
dátumu prestupu pretekárom prestupujúcim počas sezóny sú pridané do 
bodov nového tímu. 
 
Špeciálne ustanovenia pre stážistov: 
Počas stáže, pokiaľ ide o hodnotenie, sa stážista stále považuje za člena 
svojho materského tímu. Body, ktoré potenciálne získal stážista počas 
stáže, sa v žiadnom prípade nesmú pridávať do bodov hostiteľského tímu. 
 
Rozhodovanie pri rovnosti: 
Pri rovnosti bodov medzi tímami rozhoduje väčší počet 1. miest na 
pretekoch (konečné poradie podľa času) dosiahnutých ich najlepšími 
desiatimi pretekármi počas pretekov v aktuálnej sezóne. Ak medzi tímami 
stále existuje rovnosť, počíta sa počet 2. miest, potom 3. miest atď. 
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Kapitola XII INCIDENTY NA PRETEKOCH A ŠPECIFIKÁCIA 

PRIESTUPKOV ORGANIZÁTOROV 
(kapitola doplnená 1.01.19) 

 

§ 1   Incidenty na pretekoch, týkajúce sa pretekárov, tímov a ostatných 
držiteľov licencií v súvislosti s pretekmi na ceste 

 
Všeobecné ustanovenia 

2.12.001    Priestupky, ktoré sa týkajú incidentov na pretekoch súvisiacich s pretekmi 
na ceste, sa sankcionujú tak, ako je uvedené v tabuľke incidentov na 
pretekoch, definovanej v článku 2.12.007 v súlade s článkom 12.4.001. 

 
Sankcie, ktoré udelili rozhodcovia, sa uvedú v komuniké rozhodcovského 
zboru a budú zaslané UCI. 

 
2.12.002    Ustanovenia  Časti  12  UCI  Pravidiel sa vzťahujú na priestupky spáchané v 

súvislosti s cestnými pretekmi. 
  

Upozornenie 
2.12.003    Každý  jednotlivý  rozhodca  môže  vydať upozornenie  pri  zaznamenaní 

nesprávneho konania počas pretekov. Držiteľ licencie je okamžite 
informovaný o upozornení ústne, gestami alebo cez Radio-Tour. Zbor 
rozhodcov rozhodne o uložení sankcie, ak sa nesprávne konanie, pre ktoré 
bolo počas pretekov vydané upozornenie, stane priestupkom, súvisiacim 
s incidentom na pretekoch. 

 
Upozornenia musia byť uvedené v komuniké rozhodcovského zboru a 
budú zaslané UCI. 

 

Pokuty a sankcie uložené rozhodcovským zborom 
2.12.004    Bez toho, aby boli dotknuté sankcie uvedené v nasledujúcej tabuľke, môže 

byť každý držiteľ licencie, ktorý je zapojený do vážneho incidentu na 
pretekoch, rozhodcom okamžite vylúčený z pretekov. 

 
V prípade správania, ktoré spĺňa podmienky priestupku, ktorý môže byť 
predložený na Disciplinárnu komisiu podľa podmienok článku 12.4.002 a 
nasledujúceho, môže byť držiteľ licencie predvolaný pred Disciplinárnu 
komisiu. 
 

2.12.005    Bez  toho,  aby  bola  dotknutá  právomoc Disciplinárnej komisie ukladať 
sankcie za rovnakých okolností, ak je to možné, v prípade porušenia 
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článkov 12.4.002 a nasledujúcich, incidenty na pretekoch opísané v nižšie 
uvedenej tabuľke budú sankcionované rozhodcami. 

 
2.12.006    Nižšie  uvedená  tabuľka  platí  pre  všetky  preteky bna ceste. V prípade 

pretekov v národnom kalendári však príslušné národné federácie môžu 
stanoviť nižšie pokuty ako tie, ktoré sú uvedené v stĺpci 3 tabuľky, ktorá 
obsahuje "iné preteky". 
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2.12.007    Tabuľka priestupkov a trestov týkajúcich sa pretekov na ceste 

 Stĺpec 1 Stĺpec 2 Stĺpec 3 

 Olympijské hry 
Majstrovstvá sveta ELITE 
UCI WorldTour 

Majstrovstvá sveta U-23 
a Junior 
Kontinentálne majstrovstvá 
Kontinentálne hry 
UCI WorldTour žien 
Trieda HC a Trieda 1 Muži Elite 
 
 
 
 
Paracyklistika 
Paralympijské hry 
Majstrovstvá sveta 
Svetový pohár 
 

Trieda 2 Muži Elite 
Trieda 1 a 2 Ženy Elite 
U-23 N-cup 
U-23 preteky 
Juniori N-cup 
Juniorky N-cup 
Juniori – preteky 
Juniorky – preteky 
Národné preteky 
Ostatné preteky 
 
Paracyklistika 
Ostatné preteky 

1. Procedúry týkajúce sa štartu, cieľa a oficiálneho programu   
1.1  Štart bez podpisu Pretekár: pokuta 1.000, a odpočítanie 

20 bodov  z rebríčka UCI 
Športový riaditeľ: pokuta 1.000,- 
(bez ohľadu na počet nepodpísaných 
pretekárov) 
 

Pretekár: pokuta 500,- a odpočítanie 
10 bodov z rebríčka UCI 
Športový riaditeľ: pokuta 500,- (bez 
ohľadu na počet nepodpísaných 
pretekárov) 

Pretekár: pokuta 100,- a odpočítanie 
5 bodov z rebríčka UCI 
Športový riaditeľ: pokuta 100,- (bez 
ohľadu na počet nepodpísaných 
pretekárov) 

 Okrem vyššie uvedených ustanovení, v závažných prípadoch, v prípadoch opakovaných porušení alebo priťažujúcich 
okolností, alebo ak porušenie ponúka výhodu, rozhodcovský zbor môže pretekára eliminovať alebo diskvalifikovať. 
 

1.2  Nedodržanie poradia 
alebo času podpísania 
štartovacieho hárku,  
alebo tímovej 
prezentácie 

Pretekár: pokuta 500,- a odpočítanie 
20 bodov z rebríčka UCI 
Športový riaditeľ: pokuta 1.000,- 
(bez ohľadu na počet previnilých 
pretekárov) 

Pretekár: pokuta 200,- a odpočítanie 
10 bodov z rebríčka UCI 
Športový riaditeľ: pokuta 500,- (bez 
ohľadu na počet previnilých 
pretekárov) 

Pretekár: pokuta 50,- a odpočítanie 5 
bodov z rebríčka UCI 
Športový riaditeľ: pokuta 100,- (bez 
ohľadu na počet previnilých 
pretekárov) 
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1.3  Neúčasť na oficiálnych 
procedúrach (vrátane 
tlačovej konferencie 
atď.), alebo nedodržanie 
lehoty 10 minút po tom, 
čo jazdec prekoná cieľovú 
čiaru 

Pretekár: pokuta 1.000,-  a 
prepadnutie cien a bodov za poradie 
do rebríčka UCI získané počas 
pretekov alebo etapy 
Zodpovedný športový riaditeľ: 
pokuta 1.000,- (bez ohľadu na počet 
previnilých pretekárov) 

Pretekár: pokuta 500,-  a 
prepadnutie cien a bodov za poradie 
do rebríčka UCI získané počas 
pretekov alebo etapy 
Zodpovedný športový riaditeľ: 
pokuta 500,- (bez ohľadu na počet 
previnilých pretekárov) 

Pretekár: pokuta 200,-  a 
prepadnutie cien a bodov za poradie 
do rebríčka UCI získané počas 
pretekov alebo etapy 
Zodpovedný športový riaditeľ: 
pokuta 200,- (bez ohľadu na počet 
previnilých pretekárov) 

1.4  Účasť na oficiálnych 
procedúrach 
v nepovolenom odeve 

Pretekár: pokuta 500,-  Zodpovedný 
športový riaditeľ: pokuta 500,- (bez 
ohľadu na počet previnilých 
pretekárov) 

Pretekár: pokuta 200,-  Zodpovedný 
športový riaditeľ: pokuta 200,- (bez 
ohľadu na počet previnilých 
pretekárov) 

Pretekár: pokuta 100,-  Zodpovedný 
športový riaditeľ: pokuta 100,- (bez 
ohľadu na počet previnilých 
pretekárov) 

1.5  Pretekár, ktorý 
nedokončil, alebo bol 
eliminovaný a prešiel 
cieľovou pásku 
s viditeľným štartovým 
číslom na drese alebo 
rámovým číslom 

Pretekár: pokuta 1.000,- Pretekár: pokuta 500,- Pretekár: pokuta 200,- 

1.6  Opätovné prejdenie 
cieľovej čiary v smere 
pretekov s viditeľným 
štartovým číslom na 
drese alebo rámovým 
číslom 

Pretekár: pokuta 200,- Pretekár: pokuta 100,- Pretekár: pokuta 50,- 

2. Vybavenie a inovácie 
2.1  Pretekár sa pokúsi 

odštartovať v pretekoch 
alebo v etape s bicyklom, 
ktorý nespĺňa predpisy 

Pretekár: zamietnutý štart Pretekár: zamietnutý štart Pretekár: zamietnutý ý štart 

2.2  Používanie bicykla, ktorý 
nie je v súlade s 
pravidlami 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Tím: pokuta 1.000,- 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Tím: pokuta 500,- 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Tím: pokuta 200,- 
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2.3  Použitie alebo prítomnosť 
bicykla, ktorý nie je v 
súlade s článkom 1.3.010 
(pozri článok 12.1.013 
bis) 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Tím: eliminácia alebo diskvalifikácia 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Tím: eliminácia alebo diskvalifikácia 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Tím: eliminácia alebo diskvalifikácia 

2.4  Používanie zakázaného 
diaľkového 
komunikačného systému 
pretekárom 

Pretekár: zamietnutý štart, eliminácia 
alebo diskvalifikácia 
Športový riaditeľ: vylúčený 
Tímové vozidlo: vylúčené 
 

Pretekár: zamietnutý štart, eliminácia 
alebo diskvalifikácia 
Športový riaditeľ: vylúčený 
Tímové vozidlo: vylúčené 

Pretekár: zamietnutý štart, eliminácia 
alebo diskvalifikácia 
Športový riaditeľ: vylúčený 
Tímové vozidlo: vylúčené 

2.5  Používanie technickej 
inovácie, inovatívneho 
oblečenia alebo 
vybavenia, ktoré ešte 
nebolo schválené 
organizáciou UCI, počas 
pretekov 

Pretekár: zamietnutý štart, eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

Pretekár: zamietnutý štart, eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

Pretekár: zamietnutý štart, eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

2.6  Zabránenie, odmietnutie 
alebo obštrukcie pri 
kontrole vybavenia 

 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Ďalší člen tímu: vylúčený 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Ďalší člen tímu: vylúčený 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Ďalší člen tímu: vylúčený 

3. Oblečenie a identifikácia pretekárov 
3.1  Nenosenie líderského 

dresu, kombinézy alebo 
označenia  

Pretekár: pokuta 500,- a zamietnutý 
štart, eliminácia alebo diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 200,- a zamietnutý 
štart, eliminácia alebo diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 50,- a zamietnutý 
štart, eliminácia alebo diskvalifikácia 

3.2  Používanie nevyhovujúceho 
oblečenia 

Pretekár: zamietnutý štart alebo 
diskvalifikácia alebo eliminácia 

Pretekár: zamietnutý štart alebo 
diskvalifikácia alebo eliminácia 

Pretekár: zamietnutý štart alebo 
diskvalifikácia alebo eliminácia 

3.3  Pretekár na štarte bez 
predpísanej prilby 

Pretekár: zamietnutý štart Pretekár: zamietnutý štart Pretekár: zamietnutý štart 

3.4  Pretekárovi za sňatie 
predpísanej prilby počas 
pretekov 

Pretekár: pokuta 200,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 100,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 50,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

3.5  Identifikačné číslo Pretekár: zamietnutý štart Pretekár: zamietnutý štart Pretekár: zamietnutý štart 
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replikované na inom 
médiu, ako je poskytované 
organizátorom 

3.6  Identifikačné číslo 
(chrbtové alebo rámové 
číslo) chýba, nie je 
viditeľné, upravené, 
nesprávne umiestnené 
alebo nie je rozpoznateľné 

Pretekár: pokuta od 200,- do 1.000,- 
 
 
 
 
Športový riaditeľ: pokuta od 100,- do 
500,- * počet previnilých pretekárov 

Pretekár: pokuta od 100,- do 500,- 
 
 
 
 
Športový riaditeľ: pokuta od 50,- do 
200,- * počet previnilých pretekárov 

Pretekár:  
1 priestupok pokuta 50,-  
2 priestupok pokuta 100,- 
3 priestupok pokuta 200,- 
 
Športový riaditeľ: pokuta 50,- za 
každého previnilého pretekára 

3.7  Neodovzdanie chrbtového 
čísla rozhodcovi alebo 
zberáku po vzdaní alebo 
neinformovanie rozhodcu 
alebo zberáka o vzdaní 
pretekov 

Pretekár: pokuta 200,-  
 
Športový riaditeľ: pokuta 200,- za 
každého previnilého pretekára 

 

Pretekár: pokuta 100,-  
 
Športový riaditeľ: pokuta 100,- za 
každého previnilého pretekára 

 

Pretekár: pokuta 50,-  
 
Športový riaditeľ: pokuta 50,- za 
každého previnilého pretekára 

 

3.8  Odovzdanie alebo prevzatie 
oblečenia v rozpore s 
pravidlami 

Pretekár: pokuta 200,-  
 
Športový riaditeľ: pokuta 500,- 

Pretekár: pokuta 100,-  
 
Športový riaditeľ: pokuta 200,- 

Pretekár: pokuta 50,-  
 
Športový riaditeľ: pokuta 100,- 

3.9  Nekompatibilná pláštenka 
(iný dizajn ako štandardný 
tímový dres alebo 
netransparentný materiál) 
alebo názov tímu nie je 
zobrazený na pláštenke 

Pretekár: pokuta 500,- každý 
previnilý pretekár  
 
Športový riaditeľ: pokuta 500,- (bez 
ohľadu na počet previnilých 
pretekárov) 

Pretekár: pokuta 200,- každý 
previnilý pretekár  
 
Športový riaditeľ: pokuta 200,- (bez 
ohľadu na počet previnilých 
pretekárov) 

Pretekár: upozornenie  
 
 
Športový riaditeľ: upozornenie 

 

3.10 Rôzne oblečenie (dres, 
šortky, pláštenka) pre 
rôznych pretekárov v tíme 

Pretekár: pokuta 500,- každý 
previnilý pretekár  
 
Športový riaditeľ: pokuta 500,- (bez 
ohľadu na počet previnilých 
pretekárov) 

Pretekár: pokuta 200,- každý 
previnilý pretekár  
 
Športový riaditeľ: pokuta 200,- (bez 
ohľadu na počet previnilých 
pretekárov) 

Pretekár: upozornenie  
 
 
Športový riaditeľ: upozornenie 

4. Nepovolená pomoc, oprava alebo občerstvovanie 
4.1  Nepovolená mechanická pomoc pretekárovi iného tímu 
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Jednodňové preteky Pretekár: pokuta 500,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia previnilých 
pretekárov 
 

Pretekár: pokuta 200,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia previnilých 
pretekárov 

Pretekár: pokuta 100,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia previnilých 
pretekárov 

Etapové preteky Pretekár: pokuta 500,- a penalizácia 
2 až 10 minút * počet priestupkov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 500,- 

Pretekár: pokuta 200,- a penalizácia 
2 až 10 minút * počet priestupkov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 200,- 
 

Pretekár:  
1 priestupok: pokuta 50,- 
a penalizácia 2 minúty 
2 priestupok: pokuta 100,- 
a penalizácia 5 minút 
3 priestupok: pokuta 100,- 
a penalizácia 10 minút 
4 priestupok: pokuta 100,- 
a eliminácia 
 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 100,- 

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných 
prípadoch, v prípadoch opakovaných priestupkov, alebo priťažujúcich 
okolností, alebo v prípade, že priestupok ponúka výhodu, eliminovať alebo 
diskvalifikovať príslušných pretekárov a / alebo vylúčiť iného držiteľa licencie. 
 

4.2  Tlačenie 

4.2.1 Medzi pretekármi jedného tímu 

Jednodňové preteky Pretekár: pokuta 500,- pre 
dotyčného pretekára za každý 
priestupok 
 

Pretekár: pokuta 200,- pre  
dotyčného pretekára za každý 
priestupok 
 

Pretekár: pokuta 100,- pre  
dotyčného pretekára za každý 
priestupok 
 

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v prípade priestupkov na konci pretekov príslušného 
pretekára (-ov) eliminovať alebo diskvalifikovať. 
 

Etapové preteky Pretekár: pokuta 500,-, penalizácia 
10 sekúnd a 20%** v bodovacej 
a vrchárskej súťaži pre dotyčného 

Pretekár: pokuta 200,-, penalizácia 
10 sekúnd a 20%** v bodovacej 
a vrchárskej súťaži pre dotyčného 

Pretekár: pokuta 100,-, penalizácia 
10 sekúnd a 20%** v bodovacej 
a vrchárskej súťaži pre dotyčného 
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pretekára za každý priestupok pretekára za každý priestupok pretekára za každý priestupok 

Okrem vyššie uvedených ustanovení bude v prípade priestupku v poslednom kilometri etapy pretekár(i) sankcionovaný 
ďalšou 20-sekundovou penalizáciou a tiež 80% ** penalizáciou v bodovacej a vrchárskej súťaži a bude relegovaný na 
posledné miesto vo svojej skupine. 

4.2.1 Medzi pretekármi 
rôznych tímov 

Pretekár: pokuta 500,-, pre každého 
dotyčného pretekára a eliminácia 
alebo diskvalifikácia dotyčných 
pretekárov 

Pretekár: pokuta 200,-, pre každého 
dotyčného pretekára a eliminácia 
alebo diskvalifikácia dotyčných 
pretekárov 

Pretekár: pokuta 100,-, pre každého 
dotyčného pretekára a eliminácia 
alebo diskvalifikácia dotyčných 
pretekárov 

4.3  Odrážanie sa od vozidiel, motocyklov, pretekárov 

Jednodňové preteky Pretekár: pokuta 200,- za každý 
priestupok 

 

Pretekár: pokuta 100,- za každý 
priestupok 

 

Pretekár: pokuta 50,- za každý 
priestupok 

 
Etapové preteky Pretekár: pokuta 200,- a penalizácia 

10 sekúnd a 20%** v bodovacej 
a vrchárskej súťaži za každý 
priestupok 

Pretekár: pokuta 100,- a penalizácia 
10 sekúnd a 20%** v bodovacej 
a vrchárskej súťaži za každý 
priestupok 

Pretekár: pokuta 50,- a penalizácia 
10 sekúnd a 20%** v bodovacej 
a vrchárskej súťaži za každý 
priestupok 

4.4  Zakázaná pomoc medzi pretekármi počas pretekov na okruhoch alebo v cieľovom okruhu (pretekári nemajú rovnaký počet odjazdených okruhov) 

Jednodňové preteky Pretekár: pokuta 500,-, pre každého 
dotyčného pretekára a eliminácia 
alebo diskvalifikácia dotyčných 
pretekárov 

 

Pretekár: pokuta 200,-, pre každého 
dotyčného pretekára a eliminácia 
alebo diskvalifikácia dotyčných 
pretekárov 

 

Pretekár: pokuta 100,-, pre každého 
dotyčného pretekára a eliminácia 
alebo diskvalifikácia dotyčných 
pretekárov 

 
Etapové preteky Pretekár: pokuta 500,-, pre každého 

dotyčného pretekára a relegácia 
dotyčných pretekárov na posledné 
miesto v etape 

 

Pretekár: pokuta 200,-, pre každého 
dotyčného pretekára a relegácia 
dotyčných pretekárov na posledné 
miesto v etape 

 

Pretekár: pokuta 100,-, pre každého 
dotyčného pretekára a relegácia 
dotyčných pretekárov na posledné 
miesto v etape 

 
Okrem vyššie uvedených ustanovení v závažných prípadoch, v prípadoch opakovaných priestupkov alebo priťažujúcich 
okolností, alebo v prípade, že priestupkom je získaná výhodu, rozhodcovský zbor môže eliminovať alebo diskvalifikovať 
dotyčných pretekárov. 

4.5  Pretekár neabsolvuje 
preteky len vlastným úsilím 
a bez pomoci inej osoby 

Pretekár: pokuta 500,-, 100 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 200,-, 50 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 100,-, 20 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
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4.6  Pretekár držiaci sa 
vlastného alebo iného 
tímového vozidla alebo 
iného motorového vozidla, 
alebo tlačený / ťahaný / 
držaný osobou z vozidla 
alebo mechanický zásah na 
bicykli pretekára z 
pohybujúceho sa vozidla 

Pretekár: pokuta 500,-, 100 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Vodič: pokuta 500,- a vylúčenie 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 500,- a vylúčenie 
Iný dotyčný držiteľ licencie: pokuta 
500,- a vylúčenie 
Iná dotyčná osoba: vylúčenie 
Vozidlo: vylúčenie do konca pretekov 
bez možnosti náhrady 
 

Pretekár: pokuta 200,-, 50 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Vodič: pokuta 200,- a vylúčenie 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 200,- a vylúčenie 
Iný dotyčný držiteľ licencie: pokuta 
200,- a vylúčenie 
Iná dotyčná osoba: vylúčenie 
Vozidlo: vylúčenie do konca 
pretekov bez možnosti náhrady 
 

Pretekár: pokuta 100,-, 20 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Vodič: pokuta 100,- a vylúčenie 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 100,- a vylúčenie 
Iný dotyčný držiteľ licencie: pokuta 
100,- a vylúčenie 
Iná dotyčná osoba: vylúčenie 
Vozidlo: vylúčenie do konca pretekov 
bez možnosti náhrady 
 

4.7  Ukrývanie sa za vozidlom, alebo využívanie vzduchového prúdu za vozidlom 

Jednodňové preteky Pretekár: pokuta 200,- za každý 
priestupok 
Vodič: pokuta 500,- za každý 
priestupok 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 500,- za každý 
priestupok 

 

Pretekár: pokuta 100,- za každý 
priestupok 
Vodič: pokuta 200,- za každý 
priestupok 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 200,- za každý 
priestupok 

 

Pretekár:  
1 priestupok pokuta 50,-  
2 priestupok pokuta 100,- 
Vodič:  
1 priestupok pokuta upozornenie  
2 priestupok pokuta 100,- 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo:  
1 priestupok pokuta upozornenie  
2 priestupok pokuta 100,- 

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných prípadoch, v prípadoch opakovaných 
priestupkov, alebo priťažujúcich okolností, eliminovať alebo diskvalifikovať príslušných pretekárov a / alebo vylúčiť iného 
držiteľa licencie. 

Etapové preteky Pretekár: pokuta 200,-, penalizácia 
20%** v bodovacej a vrchárskej 
súťaži a penalizácia 20 sekúnd až 5 
minút za každý priestupok 
Vodič: pokuta 500,-  
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 500,-  

Pretekár: pokuta 100,-, penalizácia 
20%** v bodovacej a vrchárskej 
súťaži a penalizácia 20 sekúnd až 5 
minút za každý priestupok 
Vodič: pokuta 200,-  
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 200,-  

Pretekár: pokuta 50,-, penalizácia 
20%** v bodovacej a vrchárskej 
súťaži a penalizácia 20 sekúnd až 5 
minút za každý priestupok 
Vodič: pokuta 100,-  
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 100,-  

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných prípadoch, v prípadoch opakovaných 
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priestupkov, alebo priťažujúcich okolností, alebo v prípade, že priestupok poskytuje výhodu, eliminovať alebo 
diskvalifikovať príslušných pretekárov a / alebo vylúčiť iného držiteľa licencie. 

4.8  Výmena bicykla iná ako z 
tímových vozidiel, 
neutrálnu alebo zberáku, 
alebo mimo povolených 
zón 

Pretekár: pokuta 500,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 200,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 100,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

4.9  Člen posádky vozidla 
vykláňajúci sa za jazdy 
z vozidla alebo držiaci 
materiál mimo vozidla 

Vodič: pokuta 500,- až 1000,- * 
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 1000,- až 2000,- * 
 
 
 
 
Iný dotyčný držiteľ licencie: pokuta 
500,- až 1000,- * 
 

Vodič: pokuta 200,- až 500,- * 
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 500,- až 1000,- * 
 
 
 
 
Iný dotyčný držiteľ licencie: pokuta 
200,- až 500,- * 
 

Vodič: pokuta 200,-  
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo:  
1 priestupok pokuta 200,-  
2 priestupok pokuta 500,- 
3 priestupok pokuta 500,- 
a vylúčenie 
 
Iný dotyčný držiteľ licencie:  
1 priestupok pokuta 100,-  
2 priestupok pokuta 200,- 
3 priestupok pokuta 500,- 
a vylúčenie  

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných 
prípadoch, v prípadoch opakovaných priestupkov, alebo priťažujúcich 
okolností, alebo v prípade, že priestupok poskytuje výhodu, vylúčiť držiteľa 
licencie. 

 

4.10  Nedovolené občerstvenie 

4.10.1 Jednodňové preteky, 
prvých 30km 

Pretekár: pokuta 200,-  
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,-  

 

Pretekár: pokuta 200,-  
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,-  

 

Pretekár: pokuta 50,-  
Iný držiteľ licencie: pokuta 150,-  

 
4.10.2 Jednodňové preteky, 

posledných 20km 
Pretekár: pokuta 1000,-  
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,-  

 

Pretekár: pokuta 200,-  
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,-  

 

Pretekár: pokuta 50,-  
Iný držiteľ licencie: pokuta 150,-  

 
4.10.3 Etapové preteky, prvých Pretekár: pokuta 200,-  Pretekár: pokuta 200,-  Pretekár: pokuta 50,-  
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30km Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,-  

 
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,-  

 
Iný držiteľ licencie: pokuta 150,-  

 
4.10.4 Etapové preteky, 

posledných 20km 
Pretekár: pokuta 200,- a penalizácia 
20 sekúnd za každý priestupok 
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,-  

 

Pretekár: pokuta 200,- a penalizácia 
20 sekúnd za každý priestupok 
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,-  

 

Pretekár: pokuta 50,- a penalizácia 
20 sekúnd za každý priestupok 
Iný držiteľ licencie: pokuta 150,-  

 
4.10.5 Etapové preteky, za tretí 

priestupok (v priebehu tých 
istých pretekov) 

Pretekár: pokuta 1000,-  
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,-  

 

Pretekár: pokuta 1000,-  
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,-  

 

Pretekár: pokuta 150,-  
Iný držiteľ licencie: pokuta 150,-  

 
4.11 Neregulárne občerstvenie 

(„lepkavý bidon“, 
občerstvenie mimo 
vyhradenej zóny a pod.) 

Pretekár: pokuta 200,- za každý 
priestupok  
Iný držiteľ licencie: pokuta 200,- za 
každý priestupok  

 

Pretekár: pokuta 100,- za každý 
priestupok  
Iný držiteľ licencie: pokuta 100,- za 
každý priestupok  

 

Pretekár: pokuta 50,- za každý 
priestupok  
Iný držiteľ licencie: pokuta 50,- za 
každý priestupok  

 

5. Nepovolená pomoc, oprava alebo občerstvovanie 
5.1  Vybočenie zo zvolenej línie, ktorá bráni alebo ohrozuje iného pretekára alebo neregulárny šprint (vrátane ťahania za dres alebo sedlo iného pretekára, 
zastrašovania alebo vyhrážanie, úder hlavou, kolenom, lakťom, ramenom, rukou atď.). 

Jednodňové preteky Pretekár: pokuta 500,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

 

Pretekár: pokuta 200,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

 

Pretekár: pokuta 100,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

 
Etapové preteky Pretekár: pokuta 500,- penalizácia 

100%** v bodovacej súťaži 
a penalizácia 30 sekúnd až 1 minúta* 
 
V prípade priestupku v záverečnom 
šprinte bude pretekár relegovaný na 
posledné miesto v jeho skupine 

Pretekár: pokuta 200,- penalizácia 
100%** v bodovacej súťaži 
a penalizácia 30 sekúnd až 1 minúta* 
 
V prípade priestupku v záverečnom 
šprinte bude pretekár relegovaný na 
posledné miesto v jeho skupine 

Pretekár:  
1 priestupok pokuta 100,- 
penalizácia 100%** v bodovacej 
súťaži a penalizácia 30 sekúnd  
 
V prípade priestupku v záverečnom 
šprinte bude pretekár relegovaný na 
posledné miesto v jeho skupine 
 
2 priestupok v tých istých pretekoch 
pokuta 100,- penalizácia 100%** 
v bodovacej súťaži a penalizácia 1 
minúta  

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných 
prípadoch, v prípadoch opakovaných priestupkov, alebo priťažujúcich 
okolností, alebo v prípade, že priestupok poskytuje výhodu, eliminovať alebo 
diskvalifikovať pretekára 
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V prípade priestupku v záverečnom 
šprinte bude pretekár relegovaný na 
posledné miesto v etape 
 
3 priestupok v tých istých pretekoch 
pokuta 200,- a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 

6. Pohyb vozidiel (automobilov a motoriek) a pretekárov v pretekoch 
6.1  Bránenie alebo prekážanie pretekárom alebo vozidlom, aby sa znemožnila jazda, alebo oneskorila jazda iného pretekára alebo vozidla 

Jednodňové preteky Pretekár: pokuta 500,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,- a 
vylúčenie 

 

Pretekár: pokuta 200,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 
Iný držiteľ licencie: pokuta 500,- a 
vylúčenie 

 

Pretekár: pokuta 100,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 
Iný držiteľ licencie: pokuta 200,- a 
vylúčenie 

 
Etapové preteky Pretekár: pokuta 500,- penalizácia 

20-100%** v bodovacej a vrchárskej 
súťaži a penalizácia 10 až 30 sekúnd 
za priestupok* 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,- za 
priestupok 

 

Pretekár: pokuta 200,- penalizácia 
20-100%** v bodovacej a vrchárskej 
súťaži a penalizácia 10 až 30 sekúnd 
za priestupok* 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 500,-  

Pretekár:  
1 priestupok pokuta 50,- penalizácia 
20%** v bodovacej a vrchárskej 
súťaži a penalizácia 10 sekúnd 
 
2 priestupok pokuta 100,- 
a eliminácia alebo diskvalifikácia 
 
Priestupok v poslednom kilometri 
pokuta 100,- penalizácia 50%** 
v bodovacej a vrchárskej súťaži 
penalizácia 30 sekúnd a relegácia na 
posledné miesto v etape 
 
Priestupok v poslednej etape pokuta 
100,- a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných 
prípadoch, v prípadoch opakovaných priestupkov, alebo priťažujúcich 
okolností, alebo v prípade, že priestupok poskytuje výhodu, eliminovať alebo 
diskvalifikovať pretekára a/alebo vylúčiť iného držiteľa licencie 
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Priestupok proti pretekárovi z top 10 
v celkovej klasifikácii pokuta 100,- 
a eliminácia alebo diskvalifikácia 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 200,-  za 
priestupok 

6.2  Kropenie pretekára 
tekutinou z vozidla 

Vodič: pokuta 200,- za priestupok 
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 200,- za priestupok 

 

Vodič: pokuta 100,- za priestupok 
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 100,- za priestupok 

 

Vodič: pokuta 100,- za priestupok 
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 100,- za priestupok 

 
6.3  Porušenie pravidiel alebo 

rozpisu týkajúcich sa 
pohybu vozidiel počas 
pretekov alebo 
nedodržanie pokynov 
rozhodcov a / alebo 
organizátorov 

Vodič: pokuta 500,- až 2000.-* 
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 500,- až 2000,-* 
 
Tímové vozidlo: relegované v konvoji 
športových riaditeľov, vylúčené na 
jednu alebo viac etáp alebo 
definitívne vylúčené 
 
Iné vozidlo: vylúčené na jednu alebo 
viac etáp alebo definitívne vylúčené 

 

Vodič: pokuta 200,- až 1000.-* 
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 200,- až 1000,-* 
 
Tímové vozidlo: relegované 
v konvoji športových riaditeľov, 
vylúčené na jednu alebo viac etáp 
alebo definitívne vylúčené 
 
Iné vozidlo: vylúčené na jednu alebo 
viac etáp alebo definitívne vylúčené 

 

Vodič: pokuta 100,-  
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 100,-  
 
Tímové vozidlo: relegované v konvoji 
športových riaditeľov, vylúčené na 
jednu alebo viac etáp alebo 
definitívne vylúčené 
 
Iné vozidlo: vylúčené na jednu alebo 
viac etáp alebo definitívne vylúčené 

 
Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných prípadoch, v prípadoch opakovaných 
priestupkov, alebo priťažujúcich okolností, alebo v prípade, že priestupok poskytuje výhodu,  vylúčiť iného držiteľa licencie 

 
6.4  Rozhovor s pretekárom 

počas pretekov 
Vodič novinára: pokuta 500,- 
a vylúčenie 
 
Novinár: vylúčenie 
 
Vozidlo novinára: vylúčenie 

Vodič novinára: pokuta 200,- 
a vylúčenie 
 
Novinár: vylúčenie 
 
Vozidlo novinára: vylúčenie 

Vodič novinára: pokuta 100,- 
a vylúčenie 
 
Novinár: vylúčenie 
 
Vozidlo novinára: vylúčenie 
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6.5  Rozhovor so športovým 
riaditeľom počas 
posledných 10 kilometrov 
pretekov alebo rozhovor z 
auta, a nie motocykla 

Športový riaditeľ: pokuta 500,- 
 
Vodič novinára: vylúčenie 
 
Novinár: vylúčenie 
 
Vozidlo novinára: vylúčenie 
 

Športový riaditeľ: pokuta 200,- 
 
Vodič novinára: vylúčenie 
 
Novinár: vylúčenie 
 
Vozidlo novinára: vylúčenie 
 

Športový riaditeľ: pokuta 100,- 
 
Vodič novinára: vylúčenie 
 
Novinár: vylúčenie 
 
Vozidlo novinára: vylúčenie 
 

7. Neregulárne správanie, najmä správanie, ktoré poskytuje tímu alebo pretekárovi športovú výhodu alebo je nebezpečné 
7.1  Vybočenie z trasy pretekov, 

ktoré poskytuje výhodu za 
účelom získania poradia 
bez prejdenia celej trasy 
pretekov 

 

Pretekár: pokuta 500,- a 100 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 200,- a 50 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 100,- a 20 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 

7.2  Pokračovanie v pretekoch 
po preprave autom alebo 
motocyklom 

Pretekár: pokuta 500,- a 100 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 
Vodič: pokuta 500,- až 2000,-* 
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 500,- až 2000,-* 
 
Tímové vozidlo:  
Jednodňové preteky: vylúčenie 
Etapové preteky: vylúčenie na jednu 
alebo viac etáp alebo definitívne 
vylúčenie 
 
Iné vozidlo:  
Jednodňové preteky: vylúčenie 

Pretekár: pokuta 200,- a 50 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 
Vodič: pokuta 200,- až 1000,-* 
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 200,- až 1000,-* 
 
Tímové vozidlo:  
Jednodňové preteky: vylúčenie 
Etapové preteky: vylúčenie na jednu 
alebo viac etáp alebo definitívne 
vylúčenie 
 
Iné vozidlo:  
Jednodňové preteky: vylúčenie 

Pretekár: pokuta 100,- a 20 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 
Vodič: pokuta 100,-  
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 100,-  
 
Tímové vozidlo:  
Jednodňové preteky: vylúčenie 
Etapové preteky: vylúčenie na jednu 
alebo viac etáp alebo definitívne 
vylúčenie 
 
Iné vozidlo:  
Jednodňové preteky: vylúčenie 
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Etapové preteky: vylúčenie na jednu 
alebo viac etáp alebo definitívne 
vylúčenie 
 

Etapové preteky: vylúčenie na jednu 
alebo viac etáp alebo definitívne 
vylúčenie 
 

Etapové preteky: vylúčenie na jednu 
alebo viac etáp alebo definitívne 
vylúčenie 
 

7.3  Postoj alebo správanie, 
ktoré má za cieľ vyhnúť sa 
eliminácii 

 

Pretekár: pokuta 500,- a 100 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 200,- a 50 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 100,- a 20 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 

7.4  Pretekár odmietol opustiť 
preteky po tom, čo bol 
rozhodcom eliminovaný 

 

Pretekár: pokuta 200,- až 1000,-* 
a 100 bodov z UCI rebríčka  

Pretekár: pokuta 200,- až 500,-* 
a 50 bodov z UCI rebríčka  

Pretekár: pokuta 100,- a 250 bodov 
z UCI rebríčka  

7.5  Pretekár, ktorý prešiel časť 
trasy pretekov pešo alebo 
prešiel cieľovou čiarou 
pešo, bez svojho bicykla 

 

Pretekár: pokuta 500,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 200,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 100,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

7.6  Použitie chodníkov / 
chodníčkov, ciest alebo 
cyklistických chodníkov, 
ktoré netvoria súčasť trasy 
pretekov 

 

Pretekár: pokuta 200,- až 1000,-* 
a 25 bodov z UCI rebríčka  
 
Navyše pre etapové preteky 
penalizácia 20 sekúnd a 80%** 
z bodovacej a vrchárskej súťaže 

Pretekár: pokuta 200,- až 500,-* 
a 15 bodov z UCI rebríčka  
 
Navyše pre etapové preteky 
penalizácia 20 sekúnd a 80%** 
z bodovacej a vrchárskej súťaže 

Pretekár: pokuta 50,- až 100,- a 5 
bodov z UCI rebríčka  
 
Navyše pre etapové preteky 
penalizácia 20 sekúnd a 80%** 
z bodovacej a vrchárskej súťaže 

 
Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných prípadoch, v prípadoch opakovaných 
priestupkov, alebo priťažujúcich okolností, alebo v prípade, že priestupok poskytuje výhodu,  relegovať pretekára na 
posledné miesto v etape alebo eliminovať alebo diskvalifikovať 

 
7.7  Prechod cez priecestie, 

ktoré je zatvorené alebo je 
v procese zatvárania 
(blikajúce a / alebo zvukové 
upozornenia) 

 

Pretekár: pokuta 1000,- a 50 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 500,- a 25 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 200,- a 10 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
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7.8  Podvádzanie, pokus o podvádzanie, tajná dohoda medzi pretekármi rôznych tímov alebo inými držiteľmi licencií, ktorí sú  vinníkmi alebo účastníkmi 

Jednodňové preteky Pretekár: pokuta 500,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia dotyčných 
pretekárov 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 500,- 
a vylúčenie 
 

Pretekár: pokuta 200,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia dotyčných 
pretekárov 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 200,- 
a vylúčenie 
 

Pretekár: pokuta 100,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia dotyčných 
pretekárov 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 100,- 
a vylúčenie 
 

Etapové preteky Pretekár: pokuta 500,- a 100%** 
v bodovacej a vrchárskej súťaži a 10 
minút penalizácia pre každého 
dotyčného pretekára 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 500,-  
 

Pretekár: pokuta 200,- a 100%** 
v bodovacej a vrchárskej súťaži a 10 
minút penalizácia pre každého 
dotyčného pretekára 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 200,-  
 

Pretekár: pokuta 100,- a 100%** 
v bodovacej a vrchárskej súťaži a 10 
minút penalizácia pre každého 
dotyčného pretekára 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 100,-  
 

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných prípadoch, v prípadoch opakovaných 
priestupkov, alebo priťažujúcich okolností, alebo v prípade, že priestupok poskytuje výhodu, eliminovať alebo 
diskvalifikovať pretekára a/alebo vylúčiť iného držiteľa licencie 

 

8. Nedodržiavanie pokynov, nevhodné, nebezpečné alebo násilné správanie; poškodenie životného prostredia alebo dobrého 
mena športu 

8.1  Nerešpektovanie pokynov 
organizátorov alebo 
rozhodcov 

 

Pretekár: pokuta 100,- až 500,-*  
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 200,- až 
500,-*  

 

Pretekár: pokuta 50,- až 100,-*  
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 100,- až 
200,-*  

 

Pretekár: pokuta 50,- až 100,-*  
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 50,- až 
200,-*  

 
8.2  Útok, zastrašovanie, nadávky, vyhrážanie, inzultácie, neslušné správanie, nevhodné správanie (vrátane ťahania za dres alebo sedlo iného pretekára, úder 

helmou, kolenom, lakťom, ramenom, nohou alebo rukou, močenie na verejnosti atď.) ak je to neslušné alebo to ohrozuje ostatných 
 

8.2.1 Medzi pretekármi alebo 
smerovaný na pretekára 

Pretekár: pokuta 200,- až 2000,-* za 
priestupok a 10 až 100* bodov z UCI 
rebríčka 
 

Pretekár: pokuta 100,- až 1000,-* za 
priestupok a 10 až 50* bodov z UCI 
rebríčka 
 

Pretekár: pokuta 50,- až 500,-* za 
priestupok a 10 až 25* bodov z UCI 
rebríčka 
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Iný držiteľ licencie: pokuta 2000,- až 
5000,-* a vylúčenie 

Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,- až 
2000,-* a vylúčenie 

Iný držiteľ licencie: pokuta 500,- a 
vylúčenie 

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných prípadoch, v prípadoch opakovaných 
priestupkov, alebo priťažujúcich okolností, alebo v prípade, že priestupok poskytuje výhodu, eliminovať alebo 
diskvalifikovať pretekára 

8.2.2 Voči iným osobám 
(vrátane divákov) 

Pretekár: pokuta 500,- až 2000,-* za 
priestupok a 10 až 100* bodov z UCI 
rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 5000,-  

Pretekár: pokuta 100,- až 1000,-* za 
priestupok a 10 až 50* bodov z UCI 
rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 2000,-  

Pretekár: pokuta 50,- až 500,-* za 
priestupok a 10 až 25* bodov z UCI 
rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,-  

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných prípadoch, v prípadoch opakovaných 
priestupkov, alebo priťažujúcich okolností, alebo v prípade, že priestupok poskytuje výhodu, vylúčiť iného držiteľa licencie 

 
8.3  Odhadzovanie predmetov 

neopatrným alebo 
nebezpečným spôsobom 
na cestu alebo medzi 
divákov 

Pretekár alebo iný držiteľ licencie: 
pokuta 200,- až 1000,-*  
 
 
(sankcia sa uplatňuje na tím, ak 
držiteľ licencie nemôže byť konkrétne 
identifikovaný) 
 

Pretekár alebo iný držiteľ licencie: 
pokuta 100,- až 500,-*  
 
 
(sankcia sa uplatňuje na tím, ak 
držiteľ licencie nemôže byť 
konkrétne identifikovaný) 
 

Pretekár alebo iný držiteľ licencie:  
1 priestupok  pokuta 50,- 
Opakované priestupky pokuta 100,- 
 
(sankcia sa uplatňuje na tím, ak 
držiteľ licencie nemôže byť konkrétne 
identifikovaný) 
 

8.4  Odhadzovanie odpadu 
mimo povolených zón na 
odhodenie odpadu 

Pretekár alebo iný držiteľ licencie: 
pokuta 200,- až 500,-*  
 
 
(sankcia sa uplatňuje na tím, ak 
držiteľ licencie nemôže byť konkrétne 
identifikovaný) 
 

Pretekár alebo iný držiteľ licencie: 
pokuta 100,- až 500,-*  
 
 
(sankcia sa uplatňuje na tím, ak 
držiteľ licencie nemôže byť 
konkrétne identifikovaný) 
 

Pretekár alebo iný držiteľ licencie:  
1 priestupok  pokuta 50,- 
Opakované priestupky pokuta 100,- 
 
(sankcia sa uplatňuje na tím, ak 
držiteľ licencie nemôže byť konkrétne 
identifikovaný) 
 

8.5  Prenášanie, používanie 
alebo odhodenie 
skleneného predmetu 

Akýkoľvek držiteľ licencie: pokuta 
500,- a vylúčenie  
 
 

Akýkoľvek držiteľ licencie: pokuta 
100,- a vylúčenie  
 
 

Akýkoľvek držiteľ licencie: pokuta 
50,- a vylúčenie  
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9. Špecifické sankcie pre časovky 
9.1.1  Štart na bicykli, ktorý 

nebol rozhodcami 
odkontrolovaný pre 
časovku jednotlivcov 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 
Tím: pokuta 1000,- 
 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 
Tím: pokuta 500,- 
 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 
Tím: pokuta 200,- 
 

9.1.2  Štart na bicykli, ktorý 
nebol rozhodcami 
odkontrolovaný pre tímovú 
časovku  

 

Tím: pokuta 1000,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 
 

Tím: pokuta 500,- a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 

Tím: pokuta 200,- a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 

9.2  Bicykle a vybavenie nie sú k 
dispozícii na kontrolu 
aspoň 15 minút pred 
štartom pretekára alebo 
tímu v časovke 

Pretekár: 500,- pre dotyčného 
pretekára 
 
Športový riaditeľ: pokuta 500,- za 
dotyčného pretekára 

 

Pretekár: 200,- pre dotyčného 
pretekára 
 
Športový riaditeľ: pokuta 200,- za 
dotyčného pretekára 

 

Pretekár: 50,- pre dotyčného 
pretekára 
 
Športový riaditeľ: pokuta 50,- za 
dotyčného pretekára 

 
9.3  Pretekár alebo tím, ktorí 

nedodržiavajú predpísané 
odstupy a medzery počas 
časovky 

 

Pretekár: pokuta 200,- za priestupok 
 
Tím: pokuta 200,- za priestupok 
 

Pretekár: pokuta 100,- za priestupok 
 
Tím: pokuta 200,- za priestupok 
 

Pretekár: pokuta 50,- za priestupok 
 
Tím: pokuta 200,- za priestupok 
 

9.3.1  Jazda v závese (časovka 
jednotlivcov) 

Pretekár: pokuta 200,- za priestupok 
a časová penalizácia podľa tabuľky 
v článku 2.12.007 ter 
 

Pretekár: pokuta 100,- za priestupok 
a časová penalizácia podľa tabuľky 
v článku 2.12.007 ter 
 

Pretekár: pokuta 50,- za priestupok 
a časová penalizácia podľa tabuľky 
v článku 2.12.007 ter 
 

9.3.2  Jazda v závese (tímová 
časovka) 

Pretekár: časová penalizácia podľa 
tabuľky v článku 2.12.007 ter pre 
všetkých pretekárov dotyčných 
tímov 
 
Tím: pokuta 200,- za priestupok 
 

Pretekár: časová penalizácia podľa 
tabuľky v článku 2.12.007 ter pre 
všetkých pretekárov dotyčných 
tímov 
 
Tím: pokuta 100,- za priestupok 
 

Pretekár: časová penalizácia podľa 
tabuľky v článku 2.12.007 ter pre 
všetkých pretekárov dotyčných 
tímov 
 
Tím: pokuta 50,- za priestupok 
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9.4  Sprievodné vozidlo 
nedodržalo odstup 10 m 
počas časovky jednotlivcov 

Pretekár: 20 sekúnd za priestupok 
 
Športový riaditeľ: pokuta 500,- za 
priestupok 

 

Pretekár: 20 sekúnd za priestupok 
 
Športový riaditeľ: pokuta 200,- za 
priestupok 

 

Pretekár: 20 sekúnd za priestupok 
 
Športový riaditeľ: pokuta 100,- za 
priestupok 

 
9.5  Pomoc ľubovoľného druhu (postrkovanie, vedenie alebo tlačenie) medzi pretekármi toho istého tímu počas tímovej časovky s výnimkou prípadov 

bezprostredného nebezpečenstva 

Jednodňové preteky Pretekár: pokuta 500,- pre 
dotyčného pretekára 
 
Tím: penalizácia 1 minúta 
 

Pretekár: pokuta 200,- pre 
dotyčného pretekára 
 
Tím: penalizácia 1 minúta 
 

Pretekár: pokuta 50,- pre dotyčného 
pretekára 
 
Tím: penalizácia 1 minúta 
 

Etapové preteky Pretekár: pokuta 500,- pre 
dotyčného pretekára a penalizácia 1 
minúta vo výsledkoch etapy pre 
každého člena tímu 
 

Pretekár: pokuta 200,- pre 
dotyčného pretekára a penalizácia 1 
minúta vo výsledkoch etapy pre 
každého člena tímu 
 

Pretekár: pokuta 50,- pre dotyčného 
pretekára a penalizácia 1 minúta vo 
výsledkoch etapy pre každého člena 
tímu 
 

9.6  Sprievodné vozidlo nedodržalo odstup 10 m počas tímovej časovky 

Jednodňové preteky Tím: penalizácia 20 sekúnd 
 
Športový riaditeľ: pokuta 500,- 

 

Tím: penalizácia 20 sekúnd 
 
Športový riaditeľ: pokuta 200,- 

 

Tím: penalizácia 20 sekúnd 
 
Športový riaditeľ: pokuta 100,- 

 
Etapové preteky Pretekár: penalizácia 20 sekúnd pre 

každého člena tímu 
 
Športový riaditeľ: pokuta 500,- 

 

Pretekár: penalizácia 20 sekúnd pre 
každého člena tímu 
 
Športový riaditeľ: pokuta 200,- 

 

Pretekár: penalizácia 20 sekúnd pre 
každého člena tímu 
 
Športový riaditeľ: pokuta 100,- 

 
9.7  Predčasný štart o menej 

ako 3 sekundy počas 
pretekov zmiešaných 
štafiet 

 
 

Tím: penalizácia 10 sekúnd 

 
Tím: penalizácia 10 sekúnd 

 
Tím: penalizácia 10 sekúnd 
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9.8  Predčasný štart o viac ako 3 
sekundy počas pretekov 
zmiešaných štafiet 

 
 

Tím: eliminácia alebo diskvalifikácia 

 
Tím: eliminácia alebo diskvalifikácia 

 
Tím: eliminácia alebo diskvalifikácia 

 

 
*Ak existuje rozsah sankcií, rozhodca musí zohľadniť akékoľvek poľahčujúce alebo priťažujúce okolnosti vrátane: 

- úroveň tímu dotyčného držiteľa licencie (klubový tím, UCI WorldTeam atď.) 
- či sankcia nasleduje po upozornení 
- či držiteľ licencie už bol počas tých istých pretekov sankcionovaný za rovnaký priestupok 
- či priestupkom získal držiteľ licencie výhodu 
- či priestupok spôsobil nebezpečnú situáciu pre držiteľa licencie alebo pre iných 
- či sa priestupok stal v kľúčovom momente pretekov (posledné kilometre pretekov, bufet, v šprinte na prémii atď.) 
- akékoľvek iné zmierňujúce alebo priťažujúce okolnosti podľa rozhodnutia rozhodcovského zboru 
 

**Pokiaľ ide o "penalizáciu v bodovacej súťaži", počet odpočítaných bodov je percento bodov pridelených víťazovi danej etapy. Pokiaľ ide o 
"penalizáciu vo vrchárskej súťaži", počet odpočítaných bodov je percento bodov prislúchajúcich prvému pretekárovi na horskej prémii najvyššej 
kategórie v danej etape. Pokuty sa zaokrúhľujú na najbližšie celé číslo. 
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Vysvetlenia 
2.12.007  Pokiaľ nie je uvedené inak, sankcie sa majú uplatňovať "za každý priestupok" a  

             bis   "pre dotyčného držiteľa licencie". 
Ak sa udelí trest "bodov z rebríčka UCI", body budú odstránené zo všetkých 
individuálnych rebríčkov UCI, v ktorých je pretekár zaradený. V dôsledku toho 
bude sankcia ovplyvňovať aj ostatné hodnotenia UCI (podľa družstiev, národov 
atď.), ktoré sa vypočítajú na základe bodov, ktoré pretekár zaznamenal v 
individuálnom rebríčku. 
 
Keď sa uloží "časová penalizácia" alebo "bodová penalizácia", penalizácia sa 
použije na celkovú klasifikáciu (čas alebo body) pretekov. Penalizácia sa 
zaokrúhľuje na najbližšie celé číslo. 
 
Slovo "poussette" vo francúzštine sa rovná "nudge" v angličtine a odkazuje na 
akciu jedného pretekára, ktorý sa dotýka iného, aby naznačil, ako sa má 
pohybovať. "Pushing" je jeden pretekár, ktorý pomáha pohybu druhého, aby 
získal výhodu. 
 
Ak nie je uvedené inak, sankcie pre "športového riaditeľa" sa udeľujú 
športovému riaditeľovi zodpovednému za tím. 
 
Ak rozhodcovia nedokážu určiť konkrétneho držiteľa licencie, pokutu možno 
uložiť priamo tímu alebo športovému riaditeľovi zodpovednému za tím. 
 
V etapových pretekoch sa všetky sankcie a penalizácie vzťahujú na celkovú 
klasifikáciu jednotlivcov. Napriek tomu, môžu  byť v závislosti od ich závažnosti 
a na základe rozhodnutia rozhodcovského zboru aplikované aj na výsledky 
jednotlivých etáp. Ak sa rozhodcovský zbor domnieva, že priestupok priniesol 
výhodu pretekárovi, alebo jeho tímu v celkovej klasifikácii na čas, použije sa 
penalizácia ďalších 30 sekúnd. 
 
Na žiadosť sankcionovaného držiteľa licencie rozhodcovský zbor poskytne 
zdôvodnenie uplatnenia sankcie. 
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2.12.007  Tabuľka časových penalizácií v časovkách  
             ter    
 

Vzdialenosť 
v metroch 

Rýchlosť v km/hod 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 

150 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 

200 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 

250 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 

300 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 12 

350 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 12 13 14 15 

400 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

450 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 

500 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 26 28 

550 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 20 22 24 26 27 29 31 33 

600 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 25 27 29 31 33 35 38 

650 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 25 27 29 31 33 35 37 40 43 

700 6 6 7 7 8 8 9 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 27 29 31 33 36 38 40 42 46 49 

750 6 7 7 8 8 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 26 28 30 32 35 37 40 42 44 47 50 55 

800 7 7 7 8 9 9 10 11 12 14 15 16 17 19 21 23 24 25 27 29 31 33 36 39 42 45 47 49 52 56 61 

850 7 7 8 9 9 10 11 13 14 15 17 18 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 40 43 47 50 53 56 59 62 68 

900 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 24 26 28 30 32 34 36 39 42 45 48 51 55 58 61 65 69 75 

950 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 42 45 48 51 55 60 64 67 71 75 82 

1000 8 9 11 12 13 14 15 17 19 21 23 25 27 29 31 34 36 38 40 43 46 49 52 56 60 64 68 72 77 82 90 
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§ 2   Špecifikácia porušení predpisov organizátormi pretekov na ceste 
 

Všeobecné ustanovenia 
2.12.008    Uvedené  porušenia sú  sankcionované  Disciplinárnou  komisiou v  súlade  s 

článkom 12.4.013 na základe tabuľky sankcií definovaných v článku 2.12.012. 
 

2.12.009    Bez toho, aby boli dotknuté sankcie uvedené v tabuľke, organizátora, ktorý sa 
dopustil závažného porušenia alebo opakovaného porušovania pravidiel na 
viacerých podujatiach, môže sankcionovať Professional Cycling Council alebo 
Riadiaci výbor UCI takto: 
- Vymazanie alebo odmietnutie registrácie jednej alebo viacerých edícií 
pretekov v kalendári 
- Preradenie pretekov do nižšej triedy 
- Nariadením dohľadu nad podujatím technickým delegátom menovaným UCI 
na náklady organizátora 
- Akýmkoľvek iným opatrením, považovaným za vhodné z hľadiska okolností 

 

2.12.010     Disciplinárne konanie 
A. V súlade s článkom 12.6.019, ak usporiadateľ uznáva obvinenia proti nemu a 

porušenie sa trestá pokutou, UCI môže navrhnúť, aby obžalovaný akceptoval 
následky. 

 

Organizátorovi je poskytnutá lehota 15 dní na zaplatenie pokuty. 
Disciplinárne konanie sa uzavrie po zaplatení do 15 dní 
 

B. V ostatných prípadoch, najmä ak organizátor nezaplatí pokutu v stanovenej 
lehote, neuznáva obvinenia alebo nevyjadrí svoje pripomienky, UCI môže 
konanie postúpiť na disciplinárnu komisiu v súlade s článkom 12.4.013. 

 

2.12.011    Tabuľka uvedená v článku 2.12.012 sa vzťahuje na všetky medzinárodné preteky 
na ceste, národné federácie môžu stanoviť pokuty vo výške rovnajúcej sa alebo 
nižšej, ako bola stanovená pre preteky 2. triedy. 
 
Nasledujúce opravné koeficienty sa vzťahujú na sumy pokút uvedené v tabuľke 
sankcií v článku 2.12.012: 
 

 
Federácie  
skupiny 1 

Federácie  
skupiny 2 

Federácie  
skupiny 3 

Federácie  
skupiny 4 

UCI WorldTour 
UCI Women’s WorldTour 

100% 100% 100% 100% 

Muži Elite - trieda HC 80% 80% 80% 80% 

Muži Elite - trieda 1 70% 56% 28% 14% 

Ženy Elite – trieda 1 
Muži Elite – trieda 2 
Muži U-23 – N’cup a trieda 2 
Juniori - N’cup 

60% 48% 24% 12% 

Ženy Elite – trieda 2 
Juniori – trieda 1 
Juniorky - N’cup a trieda 1 
Ostatné preteky 

50% 40% 20% 10% 
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2.12.012    Tabuľka sankcií týkajúcich sa organizácie podujatí 
 

 Uplatňované sankcie 

1. Administratívne riadenie pretekov a finančné záväzky  

1.1 Porušenia alebo nedodržanie administratívnych ustanovení a to najmä: 
- nerešpektovanie administratívnych lehôt pri registrácii do kalendára 
- nedodržanie termínu pretekov schváleného UCI 
- formát alebo názov pretekov nie je v súlade s predpismi, preteky sú súčasťou klasifikácie 

alebo pohára, ktorý nie je autorizovaný UCI 
- odmietnutie organizátora vydať akreditáciu oprávnenej strane 

Pokuta od 1.000,- do 10.000,- CHF 

1.2 Porušenia alebo nedodržanie ustanovení týkajúcich sa etických princípov: 
- spojenie so značkami zakázanými podľa podmienok Pravidiel UCI 
- nedodržanie zákazu náročných účastníckych poplatkov od pretekárov alebo tímov: "zaplať za 

štart"  

Pokuta od 10.000,- do 50.000,- CHF 

1.3 Porušenia alebo nesúlad s poistnými záväzkami a povinnosťami zabezpečiť administratívne 
oprávnenia na organizovanie pretekov 

Pokuta od 10.000,- do 100.000,- CHF 

1.4 Porušenie alebo nedodržanie ustanovení týkajúcich sa finančných záväzkov (vrátane 
predchádzajúcich pretekov) vo vzťahu k UCI, jeho členom, všetkým držiteľom licencie alebo 
organizácii podliehajúcej Pravidlám UCI; 
 
Nedodržanie vzájomných záväzkov medzi organizátorom a tímami; 
 
Porušenie alebo nedodržanie pravidiel sa môže týkať daní, cien pretekárov, cestovných výdavkov 
alebo nákladov na stravovanie tímov, ubytovanie tímov, zmlúv a akýchkoľvek ďalších finančných 
záväzkov stanovených v Pravidlách UCI alebo Finančných náležitostiach uverejnených UCI 

Pokuta od 1.000,- do 10.000,- CHF 

2. Formát pretekov a technická a športová príprava  

2.1 Porušenia alebo nedodržiavanie ustanovení týkajúcich sa technickej príručky, špecifického rozpisu  
pretekov, a to najmä: 

- termíny, postup schvaľovania a komunikácia 
- ustanovenia týkajúce sa formy technickej príručky a špecifického rozpisu (jazyk atď.); 
- nerešpektovanie pripomienok a požiadaviek Prezidenta rozhodcovského zboru týkajúcich sa 

obsahu dokumentov 
- absencia povinných častí v obsahu dokumentov 

Pokuta od 1.000,- do 10.000,- CHF 
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2.2 Porušenie alebo nedodržanie ustanovení týkajúcich sa trasy a formátu pretekov, a to najmä: 
- dĺžky pretekov, etáp, okruhov, neutrálnych zón 
- ustanovenia týkajúce sa trvania etapových pretekov, počtu etáp, pol-etáp, dní odpočinku 

a dní na prepravu 
- formátu pretekov, rozdelenia dní odpočinku a časoviek  

Pokuta od 5.000,- do 50.000,- CHF 

2.3 Porušenia alebo nedodržanie ustanovení týkajúcich sa pravidiel účasti na podujatiach, a to najmä: 
- počet pretekárov v pretekoch, počet zahraničných tímov, počet pretekárov v jednom tíme, 

počet národných tímov 
- obmedzenie na vekovú kategóriu, ktorú UCI neuznáva 

Pokuta od 5.000,- do 50.000,- CHF 

2.4 Porušenie alebo nedodržanie ustanovení týkajúcich sa postupov pozvania a registrácie tímov a 
pretekárov na preteky, a to najmä: 

- dodržiavanie plánovaných postupov a termínov, použitie oficiálnych dokumentov 
a formulárov 

- zasielanie prihlasovacích formulárov rozhodcom 
- dodržiavanie povinných tímových pozvánok 
- zamietnutie štartu pretekára alebo tímu riadne prihláseného na preteky 

Pokuta od 1.000,- do 10.000,- CHF 

3. Logistika a operatívne riadenie pretekov  

3.1 Porušenia alebo nedodržanie povinností týkajúcich sa logistiky pretekov a to najmä: 
- vybavenie potrebné na organizáciu pretekov 
- zriadenie kancelárie pretekov a priestoru pre kontrolu licencií 
- rešpektovanie stanovených otváracích hodín kancelárie pretekov 
- riadenie a organizovanie priestoru štartu pretekov, štartovej čiary alebo štartovej rampy 
- rozmery cieľovej čiary, povinnosti týkajúce sa priestoru cieľa, konštrukcie spojené s cieľovou 

čiarou (banner, pódium atď.), rýchlostných prémií, vrcholov horských prémií a ďalšie 
dôležitých športových bodov 

- nerešpektovanie povinných športových značiek (ukazovatele na trase pretekov, vzdialenosti, 
červená vlajka označujúca posledný kilometer, občerstvovacie zóny atď.) 

- povinnosti týkajúce sa RadioTour 
- povinnosti zriaďovania zberných zón (litter zones) 
- povinnosti týkajúce sa prijímania tímov 

Pokuta od 10.000,- do 50.000,- CHF 

3.2 Porušenie alebo nedodržanie povinností súvisiacich s technickým a športovým riadením pretekov, a 
to najmä: 

- nesplnenie povinností týkajúcich sa prijatia a pracovných podmienok rozhodcov 
- povinnosti týkajúce sa organizácie mítingu športových riaditeľov 

Pokuta od 10.000,- do 50.000,- CHF 
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- povinnosti týkajúce sa zavedenia a uplatňovania protokolu pre extrémne poveternostné 
podmienky 

- povinnosti súvisiace s postupmi pre štartovú kontrolu pretekárov, ako aj s radením na štart a 
štartom pretekárov počas časoviek  

- organizácia pódia pre odovzdávanie cien, tlačová konferencia a všetky ostatné postupy na 
konci pretekov  

3.3 Porušenia alebo nedodržiavanie povinností týkajúcich sa cieľovej kamery, časomiery, výsledkov, 
bonusov a klasifikácií, a to najmä: 

- nerešpektovanie alebo nedodržiavanie podmienok distribúcie alebo elektronického 
doručenia výsledkov v stanovených termínoch 

- nerešpektovanie formátu výsledkov a klasifikácií 
- nerešpektovanie alebo nedodržania požiadaviek týkajúcich sa časomerných zariadení, 

vybavenia a postupov 
- nerešpektovanie zásad tvorby klasifikácií  

Pokuta od 1.000,- do 10.000,- CHF 

3.4 Porušenie alebo nedodržanie povinností súvisiacich s organizáciou a vozidlami médií a pohybom 
vozidiel pretekov, ako aj s usmerneniami pre pohyb vozidiel v konvoji pretekov publikovanými UCI, 
a to najmä: 

- povinnosti týkajúce sa rozmerov vozidiel, rozlišovacích označení, neobmedzených okien, 
prítomnosti strešného okna a RadioTour prijímačov 

- organizátor nerešpektuje príkazy alebo pokyny rozhodcov 
- kontrola licencií a skúseností vodičov a účastníkov pretekov 
- chýbajúci bod odklonu pred cieľovou čiarou alebo nevhodný bod odklonu 
- povinnosti týkajúce sa neutrálnych vozidiel a neutrálnych motocyklov 

Pokuta od 10.000,- do 50.000,- CHF 

3.5 Porušenia alebo nedodržanie povinností týkajúcich sa líderských dresov a identifikácie pretekárov 
(líderské dresy, chrbtové a rámové čísla atď.) Z hľadiska rozmerov, množstva, kvality alebo postupov 

Pokuta od 1.000,- do 10.000,- CHF 

4. Bezpečnosť pretekov  

4.1 Porušenia alebo nedodržanie povinností súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a to 
najmä: 

- povinnosti týkajúce sa zriadenia lekárskej služby 
- implementácia mobilných prostriedkov počas pretekov a opatrenia na rýchle premiestnenie 

do nemocnice 
- povinnosť oznámiť tímom zoznam nemocníc kontaktovaných organizátorom 

 

Pokuta od 10.000,- do 50.000,- CHF 
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4.2 Porušenia alebo nedodržanie povinností týkajúcich sa bezpečnosti udalostí a to najmä: 
- povinnosť poskytnúť dostatočný bezpečnostný personál na zabezpečenie bezpečnosti 

pretekov 
- prekážka alebo nebezpečenstvo, ktoré dané na vedomie alebo neboli dostatočne zabezpečné 
- trasa pretekov nie je úplne uzavretá a cestná premávka sa na trase pretekov nezastavila 
- prekážky predstavujúce riziko a tunely neuvedené alebo nedostatočne osvetlené 
- povinnosti týkajúce sa ochrany trasy pretekov vhodným použitím bariér 
- trasa pretekov, ktorú používajú vozidlá alebo iné osoby ako pretekári a ich sprievodné vozidlá 

počas časovky 

Pokuta od 10.000,- do 50.000,- CHF 

5. Televízna produkcia; Prijímanie mediálnych a komunikačných zdrojov  

5.1 Porušenie alebo nedodržanie povinností súvisiacich s produkciou televízneho vysielania a 
distribúciou pretekov, a to najmä: 

- povinnosti týkajúce sa ľudských a technických zdrojov pre televíznu produkciu  
- povinnosti týkajúce sa minimálnych požiadaviek na televízne vysielanie 

Pokuta od 1.000,- do 10.000,- CHF 

5.2 Porušenia alebo nedodržania povinností týkajúcich sa médií a komunikácie na pretekoch, a to 
najmä: 

- povinnosti týkajúce sa postupu akreditácie médií  
- povinnosti týkajúce sa prijímania médií na podujatí (tlačové stredisko, recepcia v cieľovej 

časti, mix zóna atď.) 
- povinnosti týkajúce sa vybavenia a prostriedkov prenosu dostupných médiám 
- povinnosti týkajúce sa vizuálnej identity UCI série 

Pokuta od 1.000,- do 10.000,- CHF 

 

 
 


