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§ 1 Zhoda s pravidlami UCI

5.0.001 Ak  v  Treťom  Diele  týchto  pravidiel  nie  je  upravené  alebo  doplnené  inak,
Pravidlá SZC – Časť 5. Cyklokros sú v súlade so všetkými článkami Pravidiel
UCI – Časť 5. Cyklokros, viď Diel Druhý - Pravidlá UCI - (preklad) Časť 5.
Cyklokros.

5.0.002 Pravidlá SZC – Časť 5. Cyklokros sa uplatňujú na pretekoch zaradených do
kalendára Slovenského Zväzu Cyklistiky.

5.0.003 V  prípade,  že  preteky  sú  zaradené  aj  do  Svetového  alebo  Kontinentálneho
kalendára UCI, platia iba Pravidlá UCI – Časť 5. Cyklokros.

5.0.004 Výška všetkých pokút, uvedených v Druhom Diele - Pravidlá UCI - Časť 5.
Cyklokros (preklad) – udávaná vo Švajčiarskych frankoch (CHF), pre účely
SZC  a  preteky  zaradené  do  kalendára  SZC  je  konvertovaná  na  EUR  a je
stanovená na 25% z uvedených pokút.

5.0.005 V prípade rozdielnosti medzi slovenským, anglickým a francúzskym textom,
platí text v jeho originálnej jazykovej mutácii, t.j. v anglickom jazyku.
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Druhý Diel Pravidlá UCI - (preklad)

ČASŤ 5 Cyklokros

Kapitola I CYKLOKROSOVÉ SÚŤAŽE

§ 1 Všeobecné pravidlá

Účasť na pretekoch

5.1.001 Ak  nie  je  stanovené  inak  pre  kategóriu  Masters,  kategória,  ktorá  sa  bude
používať na prihlasovanie na preteky pre celú sezónu bude kategória, do ktorej
bude pretekár patriť od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Muži do 23 rokov
Okrem UCI majstrovstiev sveta, UCI Svetových pohárov, na ktorých sa konajú
samostatné preteky mužov do 23 rokov a podľa uváženia národných federácií,
národné šampionáty, muži do 23 rokov môžu pretekať na pretekoch muži elite,
a to aj v prípade, že sa budú konať samostatné preteky pre pretekárov do 23
rokov.

Ak  Muži  do  23  rokov  a  Muži  elite  súťažia  na  rovnakých  pretekoch,  čo
znamená, že majú rovnaký čas štartu a rovnakú vzdialenosť pretekov:

 nerobia sa oddelené výsledky
 UCI body sa udeľujú podľa bodovacej tabuľky elite
 v prípade šampionátov, udeľuje sa iba jeden titul (napríklad ak pretekár
do 23 rokov vyhrá preteky, bude mu udelený titul elite).

Ženy
Kategóriu Ženy do 23 rokov tvoria pretekárky vo veku 17 až 22 rokov.
Kategóriu Ženy elite tvoria pretekárky vo veku 23 rokov a viac.
Okrem UCI majstrovstiev  sveta,  UCI Svetových pohárov a  podľa uváženia
národných  federácií,  národné  šampionáty,  ženy  do  23  rokov  a  ženy  elite
súťažia na rovnakých pretekoch.

Ak  Ženy  do  23  rokov  a  Ženy  elite  súťažia  na  rovnakých  pretekoch,  čo
znamená, že majú rovnaký čas štartu a rovnakú vzdialenosť pretekov:

 nerobia sa oddelené výsledky
 UCI body sa udeľujú podľa bodovacej tabuľky elite
 v prípade šampionátov, udeľuje sa iba jeden titul (napríklad ak pretekár
do 23 rokov vyhrá preteky, bude mu udelený titul elite).

Masters
Všetci pretekári, ktorí sú držiteľmi licencie Masters sa smú zúčastniť masters
Majstrovstiev sveta.
Avšak títo pretekári nie sú oprávnení:
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1. Akýkoľvek  pretekár,  ktorý  sa  zúčastnil  UCI  majstrovstiev  sveta,
kontinentálnych majstrovstiev alebo UCI Svetového pohára v priebehu
súčasnej sezóny.

2. Akýkoľvek  pretekár,  ktorý  bol  členom  tímu  registrovaného  UCI  v
priebehu súčasnej sezóny.

3. V  priebehu  súčasnej  sezóny,  akýkoľvek  pretekár,  ktorý  bol
klasifikovaný v UCI cyklokrosovej klasifikácii jednotlivcov, ktorá bola
vydaná po národných šampionátoch v Európe.

Na  iných  pretekoch  ako  majstrovstvách  sveta  Masters,  pretekári  sa  smú
zúčastniť pretekov s dočasnou alebo dennou licenciou vydanou ich národnou
federáciou.
Na licencii musí byť jasne uvedený začiatok a koniec jej platnosti.
Národná federácia sa musí uistiť,  že držiteľ dočasnej licencie bude po dobu
trvania platnosti  svojej licencie ťažiť z rovnakého poistného krytia a ďalších
výhod aké sú spájané s ročnou licenciou.

UCI uznané tímy
Pretekári, muži aj ženy, ktorí patria do týchto tímov majú povolené súťažiť na
pretekoch  v  cyklokrose  v  mene  a  v  oblečení  svojho  príslušného  tímu,  s
výnimkou pretekov, kde národný dres je povinný podľa článku 1.3.059:
 UCI  cyklokrosové  tímy  podľa  Kapitoly  V,  časť  V  Cyklokros  Pravidiel

UCI;
 UCI cestné tímy podľa Kapitoly XV, XVI a XVII, časť II Cesta Pravidiel

UCI;
 UCI MTB tímy, podľa Kapitoly IX a X, časť IV Horské bicykle – MTB

Pravidiel UCI.
(text upravený 1.09.99; 1.09.04; 1.09.06; 1.09.08; 16.06.14; 1.07.15; 7.06.16;
28.01.17).

5.1.002 Pretekár  umiestnený  v  UCI  cyklokrosovom  rebríčku  v  top  50  sa  nesmie
zúčastniť národných pretekov v inej krajine okrem federácie svojej národnosti
podľa pravidiel UCI.

(článok platný od 1.09.04; text upravený 16.06.14).

Program pretekov – propozície
5.1.003 Program  pretekov  –  propozície  musia  byť  napísané  vo  francúzštine  alebo

angličtine  a  v  oficiálnom  jazyku(-och)  a  musia  obsahovať  minimálne  tieto
informácie:
 špecifické pravidlá pretekov;
 časový harmonogram a doby trvania súťaží a oficiálnych tréningov;
 mená  a kontakty  na  zainteresované  osoby:  riaditeľa  pretekov,  traťového

komisára, doktora pretekov, panel komisárov;
 udeľované ceny a proces vyplácania cien;
 popis a detailná mapa okruhu s uvedením dĺžky okruhu  a profilu, štart a

cieľ, materiálne depo a prekážky;
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 umiestnenie kancelárie pretekov, výdaj štartových čísel, tlačové stredisko a
umiestnenie antidopingovej kontroly;

 umiestnenie časomiery a prípadne photo-finish;
 umiestnenie kontrol, bezpečnostnej a lekárskej služby
(text upravený 1.09.04; 1.09.08; 28.06.17).

Kalendár pretekov
5.1.004 Medzinárodné cyklistické preteky sú registrované v medzinárodnom kalendári

podľa nasledovnej klasifikácie:
 UCI majstrovstvá sveta: (CM)
 UCI svetový pohár v cyklokrose (WC)
 masters majstrovstvá sveta (WMC)
 kontinentálne majstrovstvá (CC)
 trieda 1 (C1)
 trieda 2 (C2)
 trieda 1 ženy (C1W)
 trieda 2 ženy (C2W)
 trieda muži U-23 (CMU)
 trieda muži juniori (CMJ)

Priradenie tried pre každé preteky každoročne vykonáva Výkonný Výbor UCI.

Avšak, preteky triedy 1 získajú tento štatút iba v prípade, ak na štarte týchto
pretekov  v  predchádzajúcej  sezóne štartovalo  najmenej  10 pretekárov,  ktorí
reprezentovali minimálne 5 rôznych národností.

Na všetkých cyklokrosových pretekoch, ktoré sú zaradené do medzinárodného
kalendára,  organizátor  musí  usporiadať  taktiež  preteky  žien.  Nie  je  možné
kombinovať triedy pretekov.

Kontinentálne  majstrovstvá  môžu  byť  organizované  počas  dvoch  dní.  V
takomto  prípade,  preteky  mužov  elite  a  žien  sa  musia  konať  v  druhý  deň
pretekov.

Nové preteky môžu byť zaradené do medzinárodného kalendára iba do triedy
2.

(článok platný od 1.09.06; text upravený1.09.08; 1.07.11; 07.06.16).

Ochrana dátumu
5.1.005 1 UCI majstrovstvá sveta

Žiadne iné medzinárodné cyklokrosové preteky sa nesmú organizovať v dňoch
konania UCI majstrovstiev sveta.

2 UCI Svetový pohár
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Žiadne iné preteky triedy 1 sa nesmú organizovať v rovnaký deň ako sa konajú
preteky UCI svetového pohára.
Žiadne iné preteky triedy 1 sa nesmú organizovať v predchádzajúci deň a deň
po  pretekoch  ako  sa  konajú  preteky  UCI  svetového  pohára  bez
predchádzajúceho súhlasu UCI.
Žiadne iné preteky triedy 2 sa nesmú organizovať v rovnaký deň ako sa konajú
preteky UCI svetového pohára v tej istej krajine.

3 Trieda 1
Žiadne iné preteky triedy 2 sa nesmú organizovať v rovnaký deň ako sa konajú
preteky triedy 1 v tej istej krajine (pre Európu) alebo v tom istom, v cyklistike
definovanom regióne (pre USA)..
(článok platný od 1.09.06; text upravený 1.09.08; 1.07.11)

Technický delegát
5.1.006 Na UCI majstrovstvá sveta, UCI svetový pohár a kontinentálne majstrovstvá je

delegovaný technický delegát UCI.
Bez  ohľadu  na  zodpovednosť  organizátora,  technický  delegát  dohliada  na
prípravu  technických  aspektov  pretekov  a  z  tohoto  hľadiska  slúži  ako
prepojenie s ústredím UCI.
(článok platný od 1.09.06; text upravený 1.07.10; 1.07.11)

5.1.007 Ak preteky sa budú konať na novom mieste, technický delegát musí vykonať
kontrolu v dostatočnom predstihu, aby sa prijali potrebné opatrenia. Kontrola
zahŕňa  trať,  vzdialenosť,  určenie  dvojitého  materiálneho  depa,  zariadení  a
bezpečnosť.  Stretne  sa  s  organizátorom  a bezodkladne  vypracuje  správu  o
kontrole pre cyklokrosového koordinátora UCI.

Musí byť na mieste pred prvým oficiálnym tréningom a musí vykonať kontrolu
miesta  a  trate  spoločne s  organizátorom a hlavným rozhodcom.  Koordinuje
technické  prípravy  pretekov  a  zabezpečuje,  aby  odporúčania  uvedené  v
kontrolnej správe boli implementované. Definitívna verzia pretekov a prípadné
zmeny, v tomto prípade, sú zodpovednosťou technického delegáta. V prípade,
že  technický  delegát  nie  je  delegovaný  podľa  článku  5.1.006,  túto  úlohu
prevezme hlavný rozhodca.
Technický delegát sa zúčastňuje porady vedúcich družstiev.
(článok platný od 1.09.06; text upravený 1.09.08)

Bezpečnosť
5.1.008 Zóna  najmenej  100  metrov  pred  a  50  metrov  za  cieľovou  páskou  bude

chránená zábranami. Bude prístupná iba personálu organizátorom, pretekárom,
zdravotným asistentom, vedúcim družstiev a akreditovaným zástupcom médií.
Usporiadateľ musí prísne kontrolovať prístup do tejto zóny.

Priľahlé časti trate, kde pretekári jazdia v oboch smeroch, musia byť oddelené
bezpečnostnou sieťou. Tieto bezpečnostné siete nesmú mať otvory väčšie ako 1
cm x 1 cm.
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Pre preteky, kde sa očakávajú veľké davy divákov, v technických častiach trate
musí  byť  k  dispozícii  bezpečnostná  zóna  medzi  divákmi  a  traťou,  ako  je
uvedené nižšie:

Úseky zóny A, musia byť minimálne 75 cm široké.

Použitie nebezpečných predmetov na trati, ako je oplotenie drôtom (ostnatým
alebo iným) a kovových kolíkov (vrátane tých, ktoré sa používajú na reklamné
bannery)  je  zakázané.  Trať  musí  byť  vedená  v dostatočnej  vzdialenosti  od
akéhokoľvek predmetu, ktorý predstavuje nebezpečenstvo pre pretekára.

Od 5 minút pred začiatkom pretekov, trať môže byť využívaná len pretekármi,
ktorí pretekajú.

Organizátor musí zabezpečiť aspoň štyri prechody pre divákov na trati. Každý
prechod musí mať 2 jednosmerné uličky. Tieto prechody musia byť strážené na
každej strane.

Organizátor pretekov musí zaistiť dostatočný počet maršalov, aby bola zaistená
bezpečnosť pretekárov a divákov v priebehu pretekov a oficiálnych tréningov.

(text upravený 1.09.04; 1.09.08; 1.07.11)

Prvá pomoc
5.1.008 Aspoň jedna sanitka a jedno stanovisko prvej pomoci je vyžadované na 
bis všetkých pretekoch. Pre každé preteky, aspoň jeden (1) lekár a najmenej štyria

(4)  kvalifikovaní  ľudia  spôsobilí  vykonávať  prvú  pomoc  podľa  zákonov
krajiny, musia byť prítomní na pretekoch.
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Základná  zdravotná  starostlivosť  je  povinná  počas  všetkých  oficiálnych
tréningov,  a  to  aj  v  prípade,  ak  sú  naplánované  na  dni  pred  pretekmi
(majstrovstvá sveta, preteky Svetového pohára a kontinentálne majstrovstvá).
(text upravený 1.09.04; 1.09.08; 16.06.14)

Nafukovacie oblúky
5.1.009 Použitie nafukovacích oblúkov, ktoré križujú trať je zakázané.

(článok platný od 1.02.07; text upravený 1.09.08)

Zariadenia
5.1.010 Rozhodcovský stan v cieli musí byť krytý a najlepšie, ak sa nachádza na ľavej

strane trate.
Organizátor  musí  zabezpečiť  aspoň štyri  sady vysielačiek  pre rozhodcovský
zbor. Tieto vysielačky musia mať jeden kanál vyhradený pre výhradné použitie
rozhodcovského zboru a ďalšie, s ktorými je možné kontaktovať organizátora
(text upravený 1.09.99, 1.09.04).

5.1.011 Organizátor  musí  poskytnúť  pretekárom  vykurovanú  miestnosť,  sprchy  s
teplou  a  studenou  vodou  a  dodávku  vody  na  čistenie  vybavenia.  Tieto
zariadenia nesmú byť vzdialené od cieľovej pásky viac ako 2 km.

Trať
5.1.012 Trať  pretekov v cyklokrose  môže byť  striedavo vedená cestami,  poľnými a

lesnými cestami a lúkami tak, aby bola zaistená zmena v rýchlosti pretekov a
pretekárom bolo umožnené zotaviť sa z náročných úsekov.
(text upravený na 1.08.00).

5.1.013 Trať musí  byť  pojazdná za každých okolností  bez ohľadu na poveternostné
podmienky.
Je  potrebné  vyhnúť  sa  ílovitým  alebo  ľahko  zaplaviteľným  oblastiam  a
poľnohospodárskej pôde.

5.1.014 Maximálne 5 súťaží sa môže konať počas pretekov v ten istý deň.
(text upravený na 1.09.04).

5.1.015 Organizátor  musí  prijať opatrenia,  aby nedošlo k poškodeniu trate  divákmi.
Pred začiatkom každých pretekov organizátor musí skontrolovať stav trate a
vykonať akékoľvek nutné opravy.
Pre  UCI  majstrovstvá  sveta,  preteky  UCI  Svetového  pohára,  kontinentálne
majstrovstvá a národné majstrovstvá, paralelná trať je nutná pre úseky trate,
ktoré sa ľahko zhoršia.
(text upravený 1.09.99; 03.09.01; 04.09.01; 09.01.07; 1.07.10).

5.1.016 (Článok presunutý do článkov 5.1.008 dňa 1.09.08).

5.1.017 Trať musí tvoriť uzatvorený okruh s minimálnou dĺžkou 2,5 km a maximálne
3,5 km, z ktorých najmenej 90% musí byť zjazdných.
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(text upravený 1.09.99, 1.09.04).

5.1.018 Trať  v  celej  dĺžke  musí  byť  najmenej  3  metre  široká,  zreteľne  označená  a
chránená na oboch stranách.
(text upravený 1.09.99, 09.1.04, 09.1.08).

180°-ové zákruty
5.1.018 180°-ové zákruty na trati musia byť nainštalované a ochránené tak, aby
bis sa pretekári nemohli držať kolíka alebo zábrany v strede 180°-ovej zákruty.

(článok platný od 7.06.16).

Vyvolávacia zóna
5.1.019 Miesto zvolania štartujúcich (vyvolávacia zóna) musí byť oddelené zábranami

za štartovou čiarou (pozri Prílohu 1).
Osem dráh o šírke 75 cm a dĺžkou 10 m sa vyznačí na zem v pravom uhle ku
štartovej čiare, aby sa ľahšie zorganizovalo radenie pretekárov na štart (pozri
Prílohu 1).
(text upravený 1.09.99; 1.09.04; 1.09.06; 1.07.10).

Štartovacia zóna
5.1.020 Štartovacia zóna musí mať pevný podklad a pokiaľ možno byť na spevnenej

ceste. Musí byť dlhá minimálne 150 metrov a široká minimálne 6 metrov.
Musí byť čo najrovnejšia a nesmie byť v zjazde. Prvé zúženie alebo prekážka
po štartovacej zóne nesmie byť náhle, musí byť také, aby ju všetci pretekári
ľahko zdolali.  Uhol prvej zákruty musí  byť väčší ako 90 stupňov. 180°-ové
zákruty nie sú povolené.
(text upravený 1.09.03; 1.09.04; 1.09.06; 1.09.08; 16.06.14; 7.06.16).

Cieľová zóna
5.1.021 Cieľová  rovinka  musí  byť  rovná  minimálne  100  metrov.  Šírka  musí  byť

minimálne  6  metrov  pre  UCI  Majstrovstvá  sveta,  preteky  UCI  Svetového
pohára,  kontinentálne  majstrovstvá  a  preteky  triedy  1,  a  najmenej  4  metre
široká  pre  ostatné  preteky.  Rovinka  musí  byť  po  rovine  alebo  do  kopca.
Cieľový  banner  musí  byť  umiestnený  nad  cieľovou  páskou  vo  výške
minimálne 2,5 metre od zeme a musí pokrývať celú šírku cieľovej rovinky.
(text upravený 1.09.04; 1.09.06; 1.09.08; 1.07.10).

Prekážky
5.1.022 Štartovacia zóna a cieľová rovinka musia byť bez prekážok.

(text upravený 1.09.04).

5.1.023 Na trati môže byť umiestnených maximálne 6 umelo vytvorených prekážok.
Prekážka znamená akúkoľvek časť trate, kde pretekári pravdepodobne (ale nie
je podmienkou) zosadnú z bicykla.
Sekcia dosiek, ako je popísané v článku 5.1.024, musí byť považovaná za jednu
z týchto prekážok.
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Dĺžka prekážky nesmie presiahnuť 80 metrov a výška nesmie presiahnuť 40
cm. Celková dĺžka prekážok nesmie prekročiť 10% trate.
Neprírodný pieskový úsek musí mať dĺžku minimálne 40 metrov a maximálne
80 metrov a musí byť minimálne 6 metrov široký. Pieskový úsek musí byť
umiestnený  na  rovnom  úseku  a  vstup  a  výstup  musí  byť  na  rovnakej
horizontálnej úrovni ako je trať.

Zjazd dole schodmi je zakázaný.
(text upravený 1.08.00; 1.09.04; 1.07.09; 1.07.10; 1.07.11).

5.1.024 Na trati môže byť umiestnená jedna sekcia dosiek. Táto prekážka sa skladá z
dvoch dosiek umiestnených minimálne 4 metre a maximálne 6 metrov od seba.
Dosky  musia  byť  pevné  v  celej  ich  výške,  bez  ostrých  hrán  a  nesmú  byť
vyrobené z kovu. Musia mať maximálnu výšku 40 cm a musia zaberať celú
šírku trate.

V prípade, že trať je výnimočne šmykľavá, sekcia dosiek musí byť odstránená
po  rozhodnutí  hlavného  rozhodcu  po  konzultácii  s  organizátorom  a  UCI
technickým delegátom alebo cyklokrosovým koordinátorom v prípade, ak sú
prítomní.

Jedna alebo obe vyššie spomenuté dosky, podľa potreby môžu byť nahradené
jedným  alebo  dvoma  kmeňmi  stromov.  Ak  je  použitý  kmeň  stromu,  jeho
maximálna  hrúbka  musí  byť  menej  ako  40  cm.  Podobne,  všetky  pravidlá
týkajúce sa špecifikácie o doskách sa rovnako vzťahujú aj na kmene stromov.
(text upravený 1.08.00; 1.09.03; 1.09.04; 1.09.08; 1.07.10; 1.07.11; 7.06.16).

5.1.025 Trať môže prechádzať cez mosty a lávky, ak sú najmenej 3 metre široké a majú
ochrannej  bariéry na oboch stranách. Mosty alebo lávky musia byť  pokryté
protišmykovým  povrchom  (rohože,  pletivo  alebo  protišmyková  náterová
hmota).
Okrem toho musí byť k dispozícii samostatná lávka pre divákov.
(text upravený 1.09.99, 1.09.04).

Materiálne depá
5.1.026 Materiálne depo je tá časť pretekov, kde pretekári môžu meniť kolesá alebo

bicykle.
(text upravený 1.09.04).

5.1.027 Materiálne  depá  musia  byť  rovné  a  musia  byť  bez  prekážok.  Musia  byť
umiestnené v tej časti pretekov, kde rýchlosť nie je vysoká, nesmú sa v nich
nachádzať štrkové úseky a zjazdy.
(text upravený 1.09.04).

5.1.028 Dvojité materiálne depo (pozri Prílohu 2) je povinné na UCI majstrovstvách
sveta,  pretekoch  UCI  svetového  pohára,  kontinentálnych  majstrovstvá,
národných majstrovstvách a pretekoch triedy 1.
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Ak nie je možné navrhnúť trať tak, aby dvojité materiálne depo bolo vytvorené
podľa článku 5.1.029, preteky môžu byť organizované len s predchádzajúcim
súhlasom Komisie cyklokrosu, ktorá môže povoliť dve samostatné materiálne
depá (pozri Prílohu 3).
(text upravený 1.09.04; 1.07.10).

5.1.029 Dvojité materiálne depo musí byť zriadené na mieste, kde dva úseky trate sú
dostatočne blízko pri sebe a vzdialenosť pozdĺž trate medzi po sebe idúcimi
depami je viac či menej rovnaká v každom smere.
(text upravený 1.09.04).

5.1.030 Na Majstrovstvách sveta, umiestnenie dvojitého materiálneho depa je určené
UCI technickým delegátom.
(článok platný od 1.09.04).

5.1.031 Na iných pretekoch než, ktoré sú uvedené v článku 5.1.028, organizátor musí
prednostne zriadiť dvojité materiálne depo a ak to nie je možné, tak rozumne
rozložiť dve samostatné depá pozdĺž trate.
(text upravený 1.09.04).

5.1.032 Celá dĺžka materiálneho depa, súťažná dráha a dráha materiálneho depa musia
byť oddelené bariérami a označovacou páskou.

Materiálne depo musí byť presne označené žltou zástavkou na začiatku a na
konci rozdelenia medzi oboma dráhami.
(text upravený 1.08.00, 1.09.04).

5.1.033 Bokom od dráhy materiálneho depa sa musí zriadiť najmenej 2 metre hlboká
zóna pre mechanikov pretekárov a ich športové vybavenie.
(text upravený 1.08.00, 2.01.07, 26.06.07).

5.1.034 V dvojitých materiálnych depách musí byť zabezpečené zásobovanie vodou na
čistenie  športového  vybavenia.  Pre  samostatné  materiálne  depá  musí  byť
zabezpečený  prívod  vody  v  bezprostrednej  blízkosti  tak,  aby  mechanici
nemuseli križovať trať, keď sa tam chcú dostať.

V prípade,  že je poskytnutá nádrž na vodu alebo pripojenie k zariadeniu na
čistenie vysokým tlakom, tieto musia byť voľne k dispozícii.

Na UCI majstrovstvách  sveta,  pretekoch UCI svetového  pohára  organizátor
musí v materiálnom depe zabezpečiť osem vysoko tlakových čističov.

Na  UCI  majstrovstvách  sveta,  pretekoch  UCI  svetového  pohára
a kontinentálnych  majstrovstvách sú osobné vysokotlakové čističe  sú v depe
zakázané. 
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(text upravený 1.09.98, 1.09.04; 28.06.17).

Boxy
5.1.035 Na  UCI  majstrovstvách  sveta,  pretekoch  UCI  svetového  pohára  a

kontinentálnych majstrovstvách materiálne depá musia byť dlhé 70 metrov.

Pozdĺž dráhy materiálneho depa musí byť vytvorených 15 boxov ohraničených
bariérami so šírkou 4 metre (pozri Prílohu 2).

Pre preteky triedy 1 materiálne depá musia byť  dlhé najmenej  60 metrov a
musí byť k dispozícii najmenej 12 boxov.

Iba  dvaja  akreditovaní  asistenti  na  pretekára  sa  môžu  nachádzať  v
pretekárovom boxe.
(text upravený 1.08.00; 1.09.03; 1.09.04; 1.02.07; 1.07.10).

Priradenie boxov
5.1.036 Na  UCI  majstrovstvách  sveta,  pretekoch  UCI  svetového  pohára  a

kontinentálnych  majstrovstvách  materiálne  depá  sú  rozdeľované  na  porade
vedúcich tímov nasledovne:
1. samostatne  pre  každú  kategóriu  na  základe  naposledy  zverejnenej  UCI

cyklokrosovej  klasifikácie  krajín  v  aktuálnej  sezóne  pre  danú  kategóriu
(alebo  konečná  klasifikácia  z  predchádzajúceho  obdobia,  pokiaľ  pre
aktuálnu sezónu žiadna klasifikácia nebola publikovaná);

2. pridelenie boxov tímom, ktoré nefigurujú v príslušnej klasifikácii musí byť
vykonané losovaním;

3. V poradí takto určenom, vedúci tímov si vyberú svoj preferovaný box.
(text upravený 1.09.9; 1.09.05; 1.09.08; 1.07.09; 1.07.10).

5.1.037 [článok zrušený 1.09.08]

Výmena športového vybavenia
5.1.038 Pretekár môže vojsť do dráhy materiálneho depa iba za účelom výmeny svojho

bicykla, kolesa (kolies) alebo pre inú mechanickú pomoc.

Ak  pretekár  vojde  do  depa  kvôli  akejkoľvek  inej  príčine,  rozhodcovia
rozhodnú a toto rozhodnutie je konečné.
(text upravený 1.09.04; 1.07.10; 16.06.14; 1.07.15; 7.06.16).

5.1.039 Výmena športového vybavenia sa musí vykonať v pásme dráhy materiálneho
depa a na rovnakom mieste.

Pretekár,  ktorý  prejde  koncom  materiálneho  depa,  musí  pokračovať  do
nasledujúceho materiálneho depa za účelom akejkoľvek výmeny bicykla alebo
kolesa. Pretekár, ktorý sa stále nachádza v súťažnej dráhe môže vojsť do dráhy
materiálneho depa, iba ak sa vráti naspäť po súťažnej dráhe a vojde do dráhy
materiálneho depa jej začiatku bez toho, aby prekážal ostatným pretekárom.
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(text upravený 1.08.00; 1.09.03; 1.09.04; 1.09.05).

5.1.040 Výmena kolies alebo bicyklov medzi pretekármi je zakázaná.

Sprievodný personál
5.1.041 Každého  pretekára  môže  sprevádzať  zdravotný  asistent  a  dvaja  mechanici.

Zdravotným asistentom a  mechanikom  organizátor  musí  vystaviť  bezplatnú
akreditáciu,  ktorá  im  z  titulu  ich  funkcie  umožní  prístup  do,  pre  nich,
vyhradeného priestoru.

Akreditácie sa musia udeľovať mimo trate na jasne označenom mieste. 

Na  pretekoch  UCI  Svetového  pohára  v  cyklokrose  a  majstrovstvách  sveta,
akreditácie  pre  zdravotných  asistentov  a  mechanikov  pretekárov  budú
udeľované  výlučne  rozhodcami,  po  kontrole  licencií  každého  zdravotného
asistenta a mechanika.
(článok platný od 26.06.07; text upravený 7.06.16).

§ 2 Postupy na pretekoch

Poradie štartu
5.1.042 Pretekári  sa  musia  zhromaždiť  vo  vyvolávacej  zóne  definovanej  v článku

5.1.019 najmenej 10 minút pred štartom.

Pretekári  musia  čakať  na  štart  aspoň  s  jednou  nohou  na  zemi,  inak  budú
potrestaní tým, že budú poslaní dozadu na posledné miesto v ich štartovacej
dráhe.
(text upravený 1.10.02; 1.09.08).

5.1.043 Poradie štartu na pretekoch je určené nasledovne:

A. UCI Majstrovstvá sveta, UCI svetový pohár a kontinentálne majstrovstvá
1. podľa  naposledy  zverejnenej  UCI  cyklokrosovej  klasifikácie

jednotlivcov  v  aktuálnej  sezóne  (alebo  konečná  klasifikácia  z
predchádzajúceho  obdobia,  pokiaľ  pre  aktuálnu  sezónu  žiadna
klasifikácia nebola publikovaná).

2. Neklasifikovaní pretekári: rotačne podľa krajín (*).
3. Na pretekoch Svetového pohára UCI muži U-23 a UCI muži juniori,

pretekári B tímu národnej federácie organizátora, ktorí môžu štartovať
podľa  článku  5.3.006  odsek  3,  sa  budú  radiť  na  posledné  miesta  v
poradí určenom národnou federáciou počas potvrdzovania štartujúcich.

B. Ostatné preteky:
1. podľa  naposledy  zverejnenej  UCI  cyklokrosovej  klasifikácie

jednotlivcov  v  aktuálnej  sezóne  (alebo  konečná  klasifikácia  z
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predchádzajúceho  obdobia,  pokiaľ  pre  aktuálnu  sezónu  žiadna
klasifikácia nebola publikovaná).

2. Neklasifikovaní pretekári: losovaním.

(*) Pre neklasifikovaných pretekárov, poradie štartu v tíme musí byť potvrdené
národnou federáciou počas potvrdzovania pretekárov.

Poradie štartu medzi tímami je určené nasledovne:
 Za  prvé,  národné  tímy,  ktorých  poradie  je  určené  klasifikáciou  krajín

príslušnej kategórie na posledných Majstrovstvách sveta.
 Za  druhé,  neklasifikované  národné  tímy,  ktorých  poradie  je  určené

losovaním.

Tímy (v poradí, ako bolo spomenuté vyššie), začínajú každé rotačné kolo s ich
prvým pretekárom, potom s ich druhým pretekárom atď.

(text upravený 1.09.99; 1.10.02; 1.09.03; 1.09.04; 1.02.07; 26.06.07; 1.09.08;
1.07.09; 1.07.10; 16.06.14; 1.07.15).

5.1.044 [článok zrušený 1.9.08]

5.1.045 [článok zrušený 1.9.08]

Pridelenie štartovných čísel
5.1.046 Pridelenie  štartovných  čísel  na  UCI  Majstrovstvá  sveta  a  preteky  UCI

svetového pohára je určené nasledovne:
 Štartovné  čísla  od  1  vyššie  sa  pridelia  krajine  majstra  sveta  z

predchádzajúcej sezóny;
 Štartovné číslo 1 je výlučne pridelené  aktuálnemu majstrovi  sveta  alebo

obhajcovi titulu príslušnej kategórie;
 Krajinám, ktoré sa neumiestnili alebo nezúčastnili UCI majstrovstiev sveta

v predchádzajúcej sezóne, pridelenie štartovných čísel urobí rozhodcovský
zborom losovaním.

(text upravený 1.09.99; 1.09.03; 1.09.04; 1.09.06; 1.09.08).

Neplatný štart
5.1.047 Pretekári,  ktorí  spôsobia  neplatný  štart,  budú  diskvalifikovaní.  V  prípade

neplatného štartu, musí sa vykonať nové vyvolávanie a radenie.
(text upravený 1.09.06).

Dĺžka pretekov
5.1.048 Dĺžka pretekov musí byť najbližšie ako je možné ku:

 40 minútam pre preteky žien U-23
 40 minútam pre preteky juniorov
 50 minútam pre preteky mužov U-23
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 60 minútam pre preteky muži elite a pre spoločné preteky mužov elite a
mužov U-23.

Preteky  ženy  elite  a  preteky,  na  ktorých  štartujú  ženy  elite  a  ženy  U-23
spoločne, musia trvať medzi 40 a 50 minútami.

Preteky kategórie  muži  elite  na  UCI  majstrovstvách  sveta  a pretekoch  UCI
svetového pohára musia trvať medzi 60 a 70 minútami.

Počet kôl sa vypočíta a oznámi na konci druhého kola.
(text upravený 1.09.01; 1.09.06; 16.06.14; 1.07.15; 7.06.16; 28.06.17).

Poradie pretekov
5.1.048 bis Pre všetky preteky, ktoré sú organizované v jeden deň, poradie pretekov musí

byť určené nasledovne:
1 Muži juniori
2 Muži U-23
3 Ženy
4 Muži elite

Ak  sú  vyššie  uvedené  kategórie  zaregistrované  v  medzinárodnom  UCI
cyklokrosom  kalendári,  musia  sa  považovať  za  samostatné  preteky.  To
znamená,  že  žiadna  iná  kategória  nesmie  byť  pričlenená,  ani  žiadny  druh
oneskoreného štartu pre iné preteky alebo kategóriu nie je povolený. 
(článok platný od 16.06.14; text upravený 28.06.17).

Posledný okruh
5.1.049 Posledný okruh pretekov musí byť oznamovaný zvonením. 

(text upravený 1.09.06).

Klasifikácia
5.1.050 Všetci  pretekári,  ktorí  pretnú cieľovú pásku po víťazovi,  ukončili  preteky a

bude im priradené poradie podľa ich umiestnenia.

Pretekár, ktorý vzdá preteky, musí okamžite opustiť trať a nemá právo preťať
cieľovú pásku. Bude uvedený vo výsledkoch ako <<DNF>>
(<<did not  finish>>,  čo  znamená  <<nedokončil>> ),  a  v  pretekoch nezíska
žiadne body.
(text upravený 1.09.04; 1.09.08; 1.07.10).

5.1.051 Dostihnutí  pretekári  o  jeden  okruh  musia  dokončiť  okruh,  v  ktorom  boli
dostihnutí  a  opustiť  preteky  vo  východe,  ktorý  sa  nachádza  pred  cieľovou
rovinkou alebo v zóne “80%“ ako je popísané v článku 5.1.052, ak sa toto
pravidlo aplikuje. Títo pretekári budú uvedení vo výsledkoch v poradí, v akom
boli odvolaní z pretekov a s počtom okruhov, ktoré nedokončili.
(text upravený 1.09.98; 1.09.04; 1.09.08; 1.07.10).
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5.1.052 Rozhodnutie, či pravidlo “80%“ sa bude aplikovať, urobí hlavný rozhodca po
dohode s organizátorom. Ktorýkoľvek pretekár, ktorého čas je o 80% pomalší,
ako bol čas lídra pretekov v prvom okruhu, bude odvolaný z pretekov. Pretekár
musí opustiť preteky na konci tohto okruhu v zóne na tento účel určenej (zóna
“80%“)  okrem  prípadu,  keď  pretekár  je  v  poslednom  okruhu.  Na  UCI
Majstrovstvách sveta a pretekoch UCI Svetového pohára pravidlo 80% sa musí
aplikovať.
(text upravený 1.07.10; 1.07.11).

5.1.053 Na  Majstrovstvách  sveta,  klasifikácia  krajín  bude  vypracovaná  ako  súčet
umiestnení prvých troch pretekárov z každej krajiny. Krajiny, ktoré dokončia s
dvomi pretekármi, budú umiestnené za krajinami s tromi pretekármi. Krajiny,
ktoré dokončia s jedným pretekárom, budú umiestnené za krajinami s dvomi
pretekármi.  V  prípade  rovnosti  bodov v  tejto  klasifikácii  rozhodne  poradie
lepšie umiestneného pretekára.

Klasifikácia krajín nie je predmetom udelenia titulu majstra sveta.
(text upravený 1.09.03; 1.07.10).

Vyhlasovanie výsledkov
5.1.054 Vyhlasovanie  výsledkov  sa  bude  konať  okamžite  po  ukončení  pretekov

posledným pretekárom a nebude trvať dlhšie ako 10 minút.

5.1.055 Pretekárom,  ktorí  sa  zúčastnia  vyhlasovania  výsledkov,  je  dovolené  nosiť
dodatočné oblečenie.

Výsledky
5.1.056 Hlavný rozhodca rozhodcovského zboru je povinný okamžite zaslať kompletné

výsledky do sídla UCI mailom, alebo ak to nie je možné, tak faxom. Všetky
Národné Federácie musia okamžite informovať UCI o akejkoľvek skutočnosti
alebo rozhodnutí, ktoré by spôsobilo zmenu udelených bodov pretekárovi.

V prípade nesplnenia tejto požiadavky, UCI Výkonný Výbor môže degradovať
príslušné  preteky  do  nižšej  triedy  alebo  ich  vylúčiť  zo  svetového  alebo
kontinentálneho  kalendára  bez  ohľadu na  ďalšie  sankcie  uplatniteľné  podľa
Pravidiel.
(text upravený 1.09.04; 1.09.05; 1.09.06; 1.09.08).

5.1.057 (N) Národná federácia organizátora musí oznámiť UCI, najrýchlejšie ako to je
možné, všetky zmeny vo výsledkoch, ktoré boli urobené organizátorom.

Zrušenie pretekov
5.1.058 V prípade  nepriaznivých  klimatických  podmienok  (napr.  silný  vietor,  husté

sneženie, teploty pod -15 °C), hlavný rozhodca môže rozhodnúť zrušiť preteky,
v  prípade  potreby  po  konzultácii  s  technickým  delegátom  UCI  a
organizátorom.
(text upravený 1.09.99; 1.09.04).
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Komunikácia počas pretekov
5.1.059 Použitie  rádiového  spojenia  alebo  iný  druh  komunikácie  s  pretekármi  je

zakázané.

Na  UCI  majstrovstvách  sveta  a  pretekoch  UCI  svetového  pohára,  iba  na
pretekoch muži elite a ženy, použitie rádiovej komunikácie od pretekára/ky k
jeho/jej mechanikovi je povolené. Použitie rádiovej komunikácie od personálu
k pretekárovi je zakázané. Použitie takéhoto systému je podmienené všetkými
príslušnými právnymi predpismi.
(článok platný od 1.09.04¸ text upravený 7.06.16).

Priorita dresov
5.1.060 V  prípade,  že  rôzne  ustanovenia  vyžadujú  nosenie  odlišných  dresov  v

cyklokrose  a  vzťahujú  sa  na  jedného  pretekára,  priorita  dresov  musí  byť
nasledovná:
1 Dres majstra sveta
2 Líderský dres svetového pohára, cyklokrosovej série uznanej UCI
3 Dres kontinentálneho majstra (podľa článku 1.3.070)
4 Dres národného majstra
5 Národný dres

V každom prípade, na majstrovstvách sveta a kontinentálnych majstrovstvách
každý pretekár musí nosiť dres národného tímu.
(článok platný od 16.06.14).

Elektronická identifikácia
5.1.061 Ak je pretekárom pridelené elektronické zariadenie na ich identifikáciu alebo

ich  geolokáciu  prevádzkovateľom časomiery,  sú  pretekári  povinní  používať
toto zariadenie navyše k identifikačným číslam uvedeným v článku 1.3.073.

Elektronické  zariadenie  časomiery  musí  byť  totožné  pre  všetkých  jazdcov
v rámci rovnakých pretekov.  istej udalosti. Je to považované za identifikačné
číslo, rovnako ako je uvedené v článku 1.3.073.

Články  1.3.076,  1.3077,  1.3080,  12.1.040  §  4  a  12.1.040  §  5  zostávajú
v platnosti. 

(článok platný od 28.06.17).
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Kapitola II UCI CYKLOKROSOVÁ KLASIFIKÁCIA

5.2.001 UCI  každoročne  spracováva  individuálnu  klasifikáciu  pretekárov,  ktorí  sa
zúčastňujú medzinárodných súťaží:
 spoločná klasifikácia pre muži elite a muži U-23;
 spoločná klasifikácia pre ženy elite a ženy U-23;
 klasifikácia pre muži juniori.

Klasifikácia sa nazýva UCI cyklokrosová klasifikácia.
(text upravený 1.09.04; 1.09.08; 1.07.15).

5.2.002 UCI cyklokrosová klasifikácia je výhradným vlastníctvom UCI.
(text upravený 1.09.04).

5.2.003 UCI cyklokrosová klasifikácia je spracovaná nasledovne:
A.A. Muži elite / U-23 a Ženy elite / U-23

UCI cyklokrosová klasifikácia je spracovávaná priebežne počas obdobia
jedného  roka  súčtom  získaných  bodov  ku  naposledy  spracovanému
rebríčku.  Zároveň  sa  odpočítajú  body,  ktoré  pretekár  získal  na
medzinárodných  cyklokrosových  pretekoch  do  rovnakého  obdobia  v
predchádzajúcom  roku.  Nový  rebríček  nadobudne  platnosť  v deň
zverejnenia a je platný až do zverejnenia následného rebríčka.

A.B. Muži Juniori
UCI cyklokrosová klasifikácia je spracovávaná súčtom bodov, ktoré získal
každý  pretekár  na  medzinárodných  cyklokrosových  pretekoch  počas
obdobia od 1. septembra do 28. alebo 29. februára.

V  prípade  rovnosti  bodov  v  klasifikácii  medzi  pretekármi,  určenie  poradia
pretekárov  v  najnovšom  rebríčku  bude  podľa  ich  výsledku  na  naposledy
konaných pretekoch sezóny, kde sa získavali UCI body, podľa nasledovného
poradia:
1 UCI majstrovstvá sveta
2 preteky UCI svetového pohára
3 kontinentálne majstrovstvá
4 národné majstrovstvá
5 preteky triedy 1
6 preteky triedy 2
7 preteky triedy muži U-23 a muži juniori.
(text upravený 1.09.04; 1.09.05; 1.09.06; 1.09.08; 1.07.11; 1.07.15).

5.2.004 Preteky sú klasifikované do 16 kategórií na báze počtu bodov, ktoré sa budú
udeľovať:
1 UCI Majstrovstvá sveta muži elite a ženy elite
2 UCI Majstrovstvá sveta muži U-23 a ženy U-23
3 UCI Majstrovstvá sveta muži juniori
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4 preteky UCI Svetového pohára muži elite a ženy
5 preteky UCI Svetového pohára muži U-23
6 preteky UCI Svetového pohára muži juniori
7  Kontinentálne majstrovstvá muži elite a ženy elite
8 Kontinentálne majstrovstvá muži U-23 a ženy U-23
9 Kontinentálne majstrovstvá muži juniori
10 Národné majstrovstvá muži elite a ženy elite
11 Národné majstrovstvá muži U-23 a ženy U-23
12 Národné majstrovstvá muži juniori
13 preteky triedy 1 muži elite a ženy
14 preteky triedy 2 muži elite a ženy
15 preteky triedy U-23 (kde sa konajú samostatné preteky pre muži elite)
16 preteky triedy muži juniori
(text upravený 1.09.99; 1.09.03; 1.09.04; 1.09.06; 1.09.08; 1.07.11; 1.07. 15).

5.2.005 Klasifikáciu pretekov do kategórií špecifikovaných v bodoch 4 až 9 a 13 až 16
v článku 5.2.004 každoročne robí Výkonný výbor UCI.
(text upravený 1.09.03; 1.09.04; 1.09.06; 1.09.08; 1.07.11).

5.2.006 Počty bodov, ktoré sa budú udeľovať, sú uvedené v prílohe tejto kapitoly.
Pre preteky v kategóriách nižšie, iba najlepšie výsledky každého pretekára sa
budú brať do úvahy:
 preteky triedy 1: najlepších 6 výsledkov každého pretekára;
 preteky triedy 2: najlepších 8 výsledkov každého pretekára;
 preteky triedy muži U-23: najlepších 8 výsledkov každého pretekára;
 preteky triedy muži juniori: najlepších 6 výsledkov každého pretekára;
 preteky Svetového pohára muži U-23 a muži juniori: najlepšie 4 výsledky

každého pretekára;
(text upravený 1.08.00; 1.09.03; 1.09.04; 1.09.05; 1.09.06; 1.09.08; 1.07.09;
1.07.11; 1.07.15)

5.2.007 [článok zrušený 1.09.08]

5.2.008 (článok presunutý do článku 5.1.056 dňa 1.09.08).

5.2.009 UCI cyklokrosová klasifikácia jednotlivcov bude zverejňovaná každý utorok.
Používa sa na poradie štartu pretekárov na medzinárodných pretekoch podľa
článku 5.1.043. Dátum o prvom zverejnení pre novú sezónu rozhodne Komisia
cyklokrosu.
(text upravený 1.09.98; 1.09.04; 1.09.05; 1.09.08; 1.07.10; 01.07.15).

5.2.010 Zároveň  bude  vypracovaná  UCI  cyklokrosová  klasifikácia  krajín  pre  muži
elite,  UCI cyklokrosová klasifikácia krajín pre ženy elite,  UCI cyklokrosová
klasifikácia  krajín  pre muži  U-23,  UCI cyklokrosová klasifikácia  krajín  pre
ženy U-23 a UCI cyklokrosová klasifikácia krajín pre muži juniori, a to súčtom
bodov prvých troch klasifikovaných pretekárov každej krajiny.
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V prípade rovnosti bodov v klasifikácii krajín, rozhodujúce bude umiestnenie
ich lepšieho pretekára v klasifikácii jednotlivcov.
(text upravený 1.09.98; 1.09.03; 1.09.04; 1.09.05; 1.09.08; 1.07.09; 01.07.15).

5.2.011 [článok zrušený 1.09.08]

5.2.012 [článok zrušený 1.09.08]

5.2.013 (článok presunutý do článku 1.3.058 b).

5.2.014 UCI  vypracuje  poradie  UCI  cyklokrosových  tímov  pre  tímy  definované  v
Kapitole V týchto pravidiel.

Poradie UCI cyklokrosových tímov sa vypočítava pridaním bodov najlepšieho
muža  a najlepšej  ženy  z  každého  UCI  cyklokrosového  tímy  z  UCI
cyklokrosového individuálneho rebríčka publikovaného každý týždeň.

V prípade rovnosti poradia medzi tímami bude poradie stanovené na základe
umiestnenia najlepšej ženy tímu v individuálnom rebríčku žien.

(článok platný od 28.01.17).
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Kapitola III UCI SVETOVÝ POHÁR v CYKLOKROSE

5.3.001 UCI Svetový pohár v cyklokrose je výhradným vlastníctvom UCI. 
(text upravený 1.09.04).

5.3.002 UCI Svetový pohár v cyklokrose sa skladá z určitého počtu pretekov, ktoré sa
konajú  minimálne  v  6  rôznych  krajinách.  Tieto  preteky  sú  každoročne
vyberané  UCI  Výkonným  výborom  podľa  ním  stanovených  postupov
uvedených v manuáli o kandidatúre a v organizačnej príručke UCI Svetového
pohára v cyklokrose.
(text upravený 1.09.99; 1.09.04).

5.3.003 Zaradenie  pretekov  do  UCI  Svetového  pohára  v  cyklokrose  je  predmetom
podpísania zmluvy medzi organizátorom a UCI, ktorá okrem iného upravuje
audiovizuálne vysielacie práva, marketingové práva a praktické organizovanie
pretekov.

5.3.004 (článok presunutý do článku 5.1.005); 
(text upravený 1.09.06).

Účasť na pretekoch
5.3.005 Preteky UCI Svetového pohára v cyklokrose sa organizujú pre kategórie muži

elite, ženy elite, muži U-23, a muži juniori.

Kolá UCI Svetového pohára v cyklokrose pre muži elite, ženy elite, muži U-23
a muži juniori budú špecifikované na webových stránkach UCI.

Pretekári sa prihlasujú na UCI prostredníctvom ich národnej federácie.
(text upravený 1.10.02; 1.09.03; 1.09.04; 1.09.08).

5.3.006 Pre  preteky  UCI  Svetového  pohára  v  cyklokrose,  muži  elite  a  ženy  elite
umiestnení medzi prvými 50 v najnovšej UCI cyklokrosovej klasifikácii, ktorá
je zverejnená pred nasledujúcimi pretekmi, sú pred-kvalifikovaní.

Pred-kvalifikovaní pretekári sú kvalifikovaní do výberu na základe nominácie
ich  národnej  federácie.  Federácie,  ktoré  prihlásia  menej  ako  8  pred-
kvalifikovaných pretekárov, môžu rozšíriť svoj výber celkom na 8 prihlášok.

Žiadne  body nie  sú  udeľované do UCI  Svetového  pohára  v cyklokrose  pre
kategóriu mužov U-23 za výsledky v pretekoch muži elite.

Na preteky UCI Svetového  pohára  v cyklokrose  muži  U-23 a  muži  juniori
každá  federácia  môže  prihlásiť  6  pretekárov.  Príslušné  federácie  môžu
dodatočne prihlásiť úradujúceho majstra sveta a (okrem prvého kola svetového
pohára sezóny)  lídrov UCI Svetového pohára v cyklokrose  podľa najnovšie
zverejnenej klasifikácie pred dátumom uzatvorenia prihlášok.
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Národná  federácia  krajiny,  ktorá  organizuje  podujatie,  môže  dodatočne
prihlásiť  tím  6  pretekárov  (B  tím)  pre  kategóriu  muži  U-23,  ako  aj  pre
kategóriu muži juniori.

V súlade s článkom. 1.3.059, všetci  pretekári  kategórie muži do 23 rokov a
muži juniori musia nosiť reprezentačný úbor.

Tabuľka  s  uvedením začiatku  a  konca  termínu  pre  zaslanie  prihlášok  bude
zverejnená na webových stránkach UCI.
(text upravený 1.09.99; 1.10.02; 1.09.03; 1.09.04; 26.06.07; 1.09.08; 1.07.09;
1.07.10; 16.06.14; 1.07.15).

5.3.007 [článok zrušený 1.09.08]

5.3.008 Národné federácie musia zaslať prihlášky svojich pretekárov na UCI najneskôr
šesť dní pred každými pretekmi UCI Svetového pohára v cyklokrose, vrátane
pretekárov B tímu národnej federácie krajiny organizátora.

Bez ohľadu na článok 13.1.070, prihlášky nebudú akceptované, ak hotel, kde
pretekári sú ubytovaní, nie je špecifikovaný v čase registrácie.

V prípade neskorej prihlášky,  národná federácia je povinná zaplatiť pokutu  
vo výške 150 CHF za pretekára.

(text upravený 1.09.04; 1.09.05; 1.09.08; 1.07.09; 1.07.10).

5.3.009 Pretekár, ktorý podľa článku 5.3.008 bol prihlásený na UCI na preteky UCI
Svetového  pohára  v  cyklokrose,  sa  v  rovnaký  deň  nemôže  zúčastniť
akýchkoľvek iných pretekov v akejkoľvek inej  kategórii.  V prípade,  že  tak
urobí, bude diskvalifikovaný a bude mu udelená pokuta vo výške 500 až 3 000
CHF.
(text upravený 1.09.99; 1.10.02; 1.09.04; 1.09.08).

Športový úbor
5.3.010 [článok presunutý do článku 1.3.058 b].

Oficiálne vyhlasovanie výsledkov
5.3.011 Oficiálne vyhlasovanie výsledkov sa bude konať do 5 minút potom, ako víťaz

každej kategórie ukončí preteky.

Prví  traja  pretekári  pretekov  a  líder  celkovej  UCI  klasifikácie  Svetového
pohára v cyklokrose sa musia dostaviť na stupne víťazov.
(text upravený 1.09.98; 1.09.08).

5.3.012 Po ukončení oficiálneho vyhlasovania výsledkov, prví traja pretekári pretekov
a  líder  svetového  pohára,  sú  povinní  sa  dostaviť  do  tlačovej  miestnosti  v
sprievode organizátora.
(text upravený 1.09.04; 1.07.10).
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Klasifikácie
5.3.013 1 Muži elite, ženy

UCI  klasifikácia  Svetového  pohára  v  cyklokrose  sa  bude  spracovávať  pre
kategóriu muži elite a ženy elity, na ktorých budú udeľované body pre prvých
50 pretekárov na každých pretekoch podľa nasledovnej tabuľky:

2 Muži U-23, muži juniori
Oddelená  UCI  klasifikácia  Svetového  pohára  v  cyklokrose  sa  bude
spracovávať  pre  kategóriu  muži  U-23  a  muži  juniori,  na  ktorých  budú
udeľované  body  pre  prvých  30  pretekárov  na  každých  pretekoch  podľa
nasledovnej tabuľky:
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Pre  preteky  Muži  U-23  a  muži  juniori,  iba  najlepšie  4  výsledky  sa  budú
započítavať do klasifikácie svetového pohára.

V prípade rovnosti bodov medzi pretekármi bude rozhodujúci väčší počet 1.
miest, 2. miest atď. , pričom do úvahy sa budú brať iba umiestnenia, za ktoré sa
udeľovali  body  do  UCI  Svetového  pohára  v  cyklokrose.  V prípade  ďalšej
zhody,  body  získané  na  naposledy  konaných  pretekoch  rozhodnú  o  poradí
pretekárov.
(text upravený 1.09.99; 1.09.02; 1.09.04; 1.09.05; 1.09.08; 1.07.15; 07.06.16).

5.3.014 [článok zrušený 1.09.04]

5.3.015 [článok zrušený 1.09.03]

5.3.016 [článok zrušený 1.09.04]

5.3.017 [článok zrušený 1.09.04]

Ceny
5.3.018 Tabuľka cien za klasifikáciu jednotlivcov pre každé preteky bude určená UCI

Výkonným Výborom.

Najmenej  tri  mesiace  pred pretekmi  organizátor  poskytne  bankovú garanciu
národnej federácii organizátora, ktorá sa bude rovnať celkovej sume cien.

V prípade, že cena alebo ceny nebudú vyplatené, preteky nebudú zaradené do
kalendára ako preteky UCI Svetového pohára v cyklokrose na budúcu sezónu.
(text upravený 1.09.99; 1.09.04).

5.3.019 UCI bude udeľovať ceny pre prvých  20  mužov elite a  20  ženám v konečnej
klasifikácii jednotlivcov UCI Svetového pohára v cyklokrose vo výškach, ktoré
budú stanovené vo Finančných náležitostiach UCI.

Na každých pretekoch v každej kategórii  UCI Svetového pohára, UCI udelí
finančnú cenu pre pretekára, ktorý zaznamená najrýchlejšie kolo zaznamenané
časomierou. Cena je určená vo Finančných náležitostiach UCI.
(článok platný od 1.09.08 ; text upravený 7.06.16; 28.06.17).
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5.3.020 [článok zrušený 1.09.99]

5.3.021 [článok zrušený 1.09.04]

Trofeje
5.3.022 UCI udelí trofej prvým trom v celkovej klasifikácii UCI Svetového pohára v

cyklokrose v každej kategórii.
(text upravený 1.09.02; 1.09.03; 1.09.04; 1.09.06; 1.09.08).

Líderská kombinéza
5.3.023 Pre  každú  kategóriu  UCI  bude  udeľovať  líderskú  kombinézu  lídrovi

klasifikácie jednotlivcov UCI Svetového pohára v cyklokrose.

Líderská  kombinéza  bude taktiež  udeľovaná najlepšej  pretekárke  v kategórii
ženy  U-23  ako  je  definované  v  článku  5.1.001  v  klasifikácii  ženy
jednotlivkyne UCI Svetového pohára v cyklokrose.

Vo všetkých kolách okrem prvého, líder je povinný nosiť líderskú kombinézu
na všetkých pretekoch UCI Svetového pohára v cyklokrose.
Líderská  kombinéza  sa  smie  nosiť  iba  na  kolách  UCI  Svetového  pohára  v
cyklokrose a na žiadnych iných pretekoch.

Pre všetky kategórie (okrem kategórie muži juniori) zúčastnených na pretekoch
UCI  Svetového  pohára  v  cyklokrose,  lídri  celkového  poradia  klasifikácie
svetového pohára si smú umiestniť reklamu svojho tímu na líderské vybavenie
ako je určené v článku 1.3.055 bis, ale len v prípade, ak sú členmi UCI tímu
definovaného podľa článku 5.1.001.

(text upravený 1.09.98; 1.09.04; 1.09.05; 1.09.08 ; 7.06.16; 28.01.17).

5.3.024 (článok presunutý do článku 1.3.058 b).
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Kapitola IV MAJSTROVSTVÁ SVETA MASTERS

5.4.001 Iba  držitelia  licencie  podľa  článkov  1.1.001  až  1.1.028  a  5.1.001  sa  smú
zúčastniť Majstrovstiev sveta masters.

5.4.002 Pretekári,  ktorí  štartujú na Majstrovstvách sveta  masters,  reprezentujú svoju
krajinu,  ale  je  im  povolené  používať  športové  vybavenie  podľa  vlastného
výberu.

5.4.003 Všetky špecifické podrobnosti ohľadom Majstrovstiev sveta masters sa musia
dať získať buď z webových stránok organizátora alebo UCI.

5.4.004 Majstrovstvá sú zvyčajne organizované v skupinách po 5 rokov: 30-34, 35-39,
40-44, atď. Vekové skupiny sa budú kombinovať  v prípade,  ak do vekovej
skupiny  sa  prihlási  menej  ako  6  pretekárov.  V prípade  kombinovaných
vekových skupín, tituly pre príslušné 5 ročné vekové skupiny sa budú udeľovať
(a to aj v prípade, že bude prihlásený iba 1 pretekár).
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Kapitola V UCI CYKLOKROSOVÉ TÍMY
(kapitola platná od 28.01.17).

§ 1 Identita

5.5.001 UCI cyklokrosový tím je subjekt pozostávajúci z minimálne troch jazdcov, z
ktorých každý musí mať 19 a viac rokov, ako je definované v článku 5.1.001.
UCI cyklokrosový tím zahŕňa mužov a žien, avšak minimálne jednu ženu.

Pretekár, ktorý je už členom UCI registrovaného tímu v inej disciplíne, môže
byť registrovaný v UCI cyklokrosovom tíme len v prípade,  že je podpísaná
trojstranná dohoda (pretekár, UCI cyklokrosový tím a ďalší UCI tím) a platná
počas procesu registrácie.

Členovia UCI cyklokrosového tímu sú zamestnaní a/alebo sponzorovaní tým
istým subjektom, za účelom účasti na cyklokrosových podujatiach zaradených
do medzinárodného UCI cyklokrosového kalendára.

5.5.002 UCI cyklokrosový tím zahŕňa všetkých jazdcov, ktorí sú zamestnaní tým istým
vyplácajúcim  subjektom,  samotný  vyplácajúci  subjekt,  sponzorov  a  všetky
ostatné subjekty zazmluvnené vyplácajúcim subjektom a/alebo sponzorov pre
fungovanie  tímu  (manažér  tímu,  tréner,  asistent,  mechanik  atď.).  Musí  byť
označený špecifickým názvom a musí byť zaregistrovaný na UCI tak, ako je
uvedené v týchto pravidlách.

5.5.003 Sponzormi sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré prispievajú k financovaniu
tím UCI cyklokrosového tímu. Spomedzi sponzorov sa najviac dvaja označia
ako hlavní partneri UCI cyklokrosového tímu. Ak ani jeden z dvoch hlavných 
partnerov  tímu  nie  je  platobným  subjektom  pre  tím,  len  tento  vyplácajúci
subjekt  (fyzická  osoba  alebo  právnická  osoba)  môže  mať  jediný  príjem
pochádzajúci z reklamy.

5.5.004 Hlavný(í)  partner(i)  a  vyplácajúci  subjekt  sa  zazmluvňujú  UCI
cyklokrosovému tímu na stanovený počet sezón. 

5.5.005 Názov  UCI  cyklokrosového  tímu  musí  obsahovať  názov  spoločnosti  alebo
obchodné meno spoločnosti jedného alebo dvoch hlavných partnerov. 

5.5.006 Žiadne  dva  UCI  cyklokrosové  tímy,  ich  hlavní  partneri  alebo  vyplácajúce
subjekty, nemôžu mať rovnaký názov. Ak sa súčasne podá žiadosť o nový a
rovnaký názov od dvoch alebo viacerých tímov, priorita je daná tímu, ktorý
používal  názov dlhší  alebo najdlhší  čas.  Inak,  tímu,  ktorý prvý podal svoju
žiadosť na UCI, dostane meno prednosť používať názov.

5.5.007 Národná príslušnosť UCI cyklokrosového tímu musí byť tá, v ktorej krajine je
sídlo  spoločnosti  alebo  trvalé  bydlisko  vyplácajúceho  subjektu.  Vo  svojej
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žiadosti  adresovanej  UCI  o  prihlášku  musí  UCI  cyklokrosový  tím  priložiť
schvaľovací list od národnej federácie krajiny, ktorej je štátnym príslušníkom.
Na základe tohto listu  priznáva federácia UCI cyklokrosovému tímu rovnakú
štátnu  príslušnosť  a schvaľuje  jeho  registráciu  na  UCI  podľa  podmienok
uvedených v týchto pravidlách.

§ 2 Právny a finančný status

5.5.008 Vyplácajúci  subjekt  pretekárov  v  UCI  cyklokrosových  tímoch  musí  byť
fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená zamestnávať personál. 

§ 3 Registrácia

5.5.009 Každoročne  sa  UCI  cyklokrosové  tímy  musia  zaregistrovať  na  UCI  pre
nasledujúcu cyklokrosovúvú sezónu. Táto registrácia platí pre obdobie medzi
15. augustom a 1. marcom nasledujúceho roka.

5.5.010 UCI cyklokrosové tímy musia súčasne zaregistrovať aj svojich pretekárov.

5.5.011 UCI cyklokrosové tímy musia podať svoju žiadosť o registráciu najneskôr do
31. júla príslušného roku. Žiadna žiadosť predložená po 31. júli nebude braná
do úvahy.  

Pri podávaní žiadosti o registráciu musí UCI cyklokrosový tím uviesť:
a. presný názov tímu;
b. kontaktné adresné údaje (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy), na

ktoré môže byť komunikácia od UCI k tímu zasielaná; 
c. mená  a  adresy  hlavných  partnerov,  vyplácajúceho  subjektu,  manažéra,

manažéra  tímu,  asistentov  manažéra  tímu,  asistentov,  mechanikov  a
ostatných držiteľov licencií;

d. priezviská,  mená,  adresy,  národnosti  a  dátumy  narodenia  pretekárov,
dátumy a čísla ich licencií a orgán, ktorý ich vydal, alebo kópie obidvoch
strán licencie;

e. kópie zmlúv pretekárov  v súlade s článkom 5.5.018.

5.5.012 Článok  5.5.011  sa  vzťahuje  aj  na  všetky  zmeny  týkajúce  sa  pretekárov  a
ostatných pracovníkov tímu. 

Takéto zmeny sa musia okamžite predložiť tímom na UCI. Počas sezóny, ako
je  definované  v  článku  5.5.009,  pretekár  registrovaný  v určitom  UCI
cyklokrosom tíme sa nemôže stať súčasťou iného UCI cyklokrosového tímu. 

5.5.013 Len UCI cyklokrosové tímy v zozname schválenom UCI môžu získať výhody 
uvedené v článku 5.5.017. 
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5.5.014 Každoročnou registráciou sa UCI cyklokrosové tímy, ich vyplácajúce subjekty,
sponzori  zaväzujú  rešpektovať  ustanovenia  a  predpisy  UCI  a  príslušnej
národnej  federácie  a zúčastňovať  sa  cyklistických  podujatí  dodržiavaním
spôsobov korektného a športového správania sa. Vyplácajúci subjekt a hlavní
partneri spoločne a nerozdielne zodpovedajú za všetky finančné záväzky UCI
cyklokrosového tímu voči UCI a národnej federácii, vrátane všetkých pokút.

5.5.015 Registrácia  UCI  cyklokrosového  tímu  na  UCI  zahŕňa  registračný  poplatok,
ktorý musí tím zaplatiť do 31. júla pred nadchádzajúcou sezónou. Poplatok je
určovaný každoročne výkonným výborom UCI.

5.5.016 Pri  podaní  registrácie  musí  každý  tímu  predložiť  farebný  grafický  dizajn
tímového dresu, doplnený logami sponzorov. Tento dizajn môže byť zmenený
raz za sezónu, po schválení UCI a len v čase od 1. do 10. januára. UCI musí
byť informovaná do 15. decembra. 

Všetci pretekári v rámci jedného UCI cyklokrosového tímu sú povinní nosiť
oblečenie,  ktoré  má  rovnaké  umiestnenie  hlavných  sponzorov,  identické
farebné rozvrhnutie a celkovo je identicky vyzerajúce.

5.5.017 Cyklokrosové tímy registrované na UCI sú oprávnené poberať rad benefitov,
ktoré zahŕňajú, ale nie sú obmedzené, na nasledovné:
a. reklama na drese vedúceho pretekára UCI Svetového pohára v cyklokrose

podľa článku 5.3.023;
b. uvedenie  názvu  tímu  v štartovnej  listine  a výsledkoch/rebríčkoch  počas

UCI svetového pohára;
c. 2 akreditácie pre tímových manažérov do materiálneho depa a 2 parkovacie

preukazy  pre  tím  v priebehu  UCI  majstrovstiev  sveta  a UCI  svetového
pohára;

d. mailing list poskytujúci priame informácie od UCI;
e. uverejnenie mena, zloženia, geografickej a web adresy tímu na internetovej

stránke UCI;
f. publikovanie rebríčka UCI cyklokrosových tímov na základe týždenného

individuálneho rebríčka jednotlivcov podľa článku 5.2.014.

§ 4 Zmluva

5.5.018 Členstvo  pretekára v UCI  cyklokrosovom  tíme vyžaduje  písomnú  zmluvu,
ktorá musí  obsahovať  minimálne  ustanovenia  štandardnej  zmluvy  podľa
článku 5.5.024.

Zmluva  musí  tiež  ustanovovať  pravidlá  pre  výplatu  náhrad  pretekárom  v
prípade choroby a/alebo úrazu.
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5.5.019 Akékoľvek  ustanovenia  dohodnuté  medzi  pretekárom  a  vyplácajúcim
subjektom, ktoré ovplyvňujú práva pretekárov uvedené v štandardnej zmluve
alebo v spoločných dohodách, sú neplatné.

5.5.020 Každá zmluva medzi tímom a pretekárom musí byť vypracovaná najmenej v
troch  exemplároch.  Jeden  originál  musí  byť  odoslaný  UCI  s  uvedenými
presnými finančnými platovými sumami a bonusovými platbami.  Dôvernosť
týchto údajov je zaručená.

5.5.021 Po  uplynutí  doby  platnosti  zmluvy  môže  pretekár  uzavrieť  zmluvu  s iným
subjektom. Prestupové poplatky nie sú povolené.

Pred uplynutím platnosti zmluvy sú prestupy pretekárov  povolené len vtedy,
ak  sa dosiahla globálne písomná dohoda medzi tromi dotknutými stranami:
pretekárom, jeho súčasným vyplácajúcim subjektom a novým subjektom;  a so
súhlasom UCI.

§ 5 Zánik tímu

5.5.022 Tím musí oznámiť jeho zrušenie alebo ukončenie svojej  činnosti alebo jeho
neschopnosť dodržiavať svoje záväzky pri najbližšej príležitosti. Akonáhle je
takéto oznámenie vydané, pretekári sú plne oprávnení uzatvoriť zmluvu s iným
tímom  na  nasledujúcu  sezónu  alebo  na  obdobie  začínajúce  od  okamihu
oznámenia tímu o ukončení činnosti alebo neschopnosti plniť záväzky.

§ 6 Sankcie

5.5.023 Ak tím ako celok zlyhá alebo prestane spĺňať všetky podmienky príslušných
UCI
pravidiel, nemôže sa ďalej zúčastňovať cyklistických podujatí.  

§ 7 Vzorová zmluva medzi pretekárom a UCI cyklokrosovým tímom

5.5.024 Vzorová zmluva UCI medzi pretekárom a tímom UCI cyklokrosovým tímom
sa nachádza v prílohe 5 týchto pravidiel.
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PRÍLOHA 1 – Vyvolávacia zóna

ŠTANDARTNÁ KONFIGURÁCIA ZÓNY ŠTARTU
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PRÍLOHA 2 – Dvojité materiálne depo

ŠTANDARTNÁ KONFIGURÁCIA DVOJITÉHO MATERIÁLNEHO DEPA
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PRÍLOHA 3 – Jednoduché materiálne depo

ŠTANDARTNÁ KONFIGURÁCIA MATERIÁLNEHO DEPA
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PRÍLOHA 4 – UCI bodovacia tabuľka
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* v prípade oddelených pretekov
** počet bodov pre každého umiestneného pretekára
(text upravený 1.07.11; 16.06.14; 1.07.15; 7.06.16)
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PRÍLOHA 5 – Vzorová zmluva medzi pretekárom a UCI cyklokrosovým tímom
(príloha platná od 28.01.17)

Príloha nepreložená do slovenského jazyka. Originál francúzsku alebo anglickú verziu 
je možné stiahnuť si zo stránky UCI: www.uci.ch

http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/16/61/43/5-CRO-20170628-
E_English.pdf
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Tretí Diel DOPLNOK ustanovení SZC
k Pravidlám UCI

ČASŤ 5 Cyklokros
(Platné iba pre preteky zaradené do kalendára SZC)

5.1.008n Oddelenie priľahlých častí trate bezpečnostnou sieťou nie je povinné.

5.1.008n
bis Aspoň  jedna  sanitka  a  jedno  stanovisko  prvej  pomoci  je  vyžadované  na

všetkých pretekoch a oficiálnych tréningoch.

Na pretekoch musí byť prítomná aspoň jedna (1) zdravotnícka osoba a aspoň
jedna  ďalšia  (1)  kvalifikovaná  osoba,  ktorá  je  spôsobilá  vykonávať  prvú
pomoc.

Zdravotnícka osoba v zmysle Zákona č. 1/2014 Z.z. Slovenskej republiky o
organizovaní verejných športových podujatí musí byť držiteľom potvrdenia o
absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci podľa vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva  Slovenskej  republiky  č.  398/2010  Z.  z.  o minimálnych
požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci.

5.1.019n Miesto zvolania štartujúcich (vyvolávacia zóna) sa odporúča oddeliť zábranami
za štartovou čiarou (pozri Prílohu 1).
Štyri dráhy o šírke 75 cm a dĺžkou 10 m sa vyznačí na zem v pravom uhle ku
štartovej čiare. (pozri Prílohu 1)

5.1.035n Materiálne depá musia byť dlhé minimálne 28 metrov.
Pozdĺž  dráhy materiálneho  depa  musí  byť  vytvorených  minimálne  7  boxov
ohraničených bariérami so šírkou 4 metre (pozri Prílohu 2)

5.1.056n Hlavný rozhodca rozhodcovského zboru je povinný okamžite zaslať kompletné
výsledky  spracovateľovi  výsledkov  Cyklokrosu  mailom.  Hlavný  rozhodca
musí  okamžite  informovať SZC o akejkoľvek skutočnosti  alebo rozhodnutí,
ktorá by spôsobila zmenu udelených bodov pretekárovi.
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Štvrtý Diel SLOVENSKÝ POHÁR V CYKLOKROSE

Súťažný poriadok Slovenského pohára (SP) a Majstrovstiev SR (MSR) v 
cyklokrose 

1. Všeobecné ustanovenia

5.5.001 Každý účastník  pretekov (pretekár,  tréner,  masér,  mechanik,  atď.)  musí  byť
držiteľmi platnej licencie národnej federácie UCI podľa článkov pravidiel UCI
a SZC 1.1.001 až 1.1.028.

5.5.002 Účastníci pretekov v rámci boja športom proti dopingu a návykovým látkam sa
zdržia  používania takýchto prostriedkov pred a  počas pretekov.  Kontrolovať
účastníkov pretekov môže organizátor a Antidopingový výbor SR.

5.5.003 Nádejní a perspektívni pretekári v mládežníckych kategóriách môžu požiadať
do termínu 28.9. príslušného roku o preradenie do silnejšej  kategórie komisiu
CX prostredníctvom svojich trénerov, resp. zákonných zástupcov. Každá takáto
žiadosť sa individuálne posúdi a schváli Komisiou cyklokrosu.

                 (článok zrušený 25.7.2017 )
                 
5.5.004    Títo nádejní pretekári budú môcť absolvovať súťaže SP vo vyšších kategóriách,

kde budú aj hodnotení v celkovom poradí SP, (v tomto prípade sa im započíta
najlepších  8  výsledkov  okrem  Majstrovstiev  Slovenska)  Na  Majstrovstvách
Slovenska, ako aj na pretekoch v zahraničí budú štartovať vo svojej kategórii
podľa  pravidiel  UCI  (bodový  zisk  z  MSR  sa  im  nezapočíta  do  celkového
poradia SP, iba do súťaže klubov).

                (článok zrušený 25.7.2017 )

Termíny pretekov
5.5.005 Kolá  Slovenského  pohára  v  cyklokrose  budú  špecifikované  na  webových

stránkach SZC.

Štartovné
5.5.006 Štartovné na pretekoch Slovenského pohára a Majstrovstvách SR je stanovené 

vo Finančných náležitostiach SZC.
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Čas štartu a doba trvania pretekov
5.5.007 Preteky Slovenského pohára a MSR:

Kategória Čas štartu Dĺžka pretekov

Nábor, Hobby 09:15:00 10-15 min 

Starší žiaci + Kadetky
Mladší žiaci + Žiačky

10:00:00
10:01:00

20 minút
min. 2 okruhy

Kadeti 10:45:00 30 minút

Masters A
Masters B

11:40:00
11:41:00

30 minút

Juniori
Ženy + Juniorky

12:30:00
12:31:00

40 minút

Muži Elite, U23 13:30:00 60 minút

5.5.008 Preteky Slovenského pohára  zaradené  do kalendára  UCI.  Bodovanie  do  SP
prebieha samostatne podľa jednotlivých kategórií ako pri bežnom kole SP.

Kategória Čas štartu Dĺžka pretekov

Nábor, Hobby 09:15:00 10-15 min 

Starší žiaci + Kadetky
Mladší žiaci + Žiačky

10:00:00
10:01:00

20 minút
min. 2 okruhy

Masters A 
Masters B
Kadeti

10:45:00
10:45:30
10:46:00

30 minút

Tréning    11:30 – 12:30

Juniori 12:30:00 40 minút

Ženy + Juniorky 13:30:00 40 minút

Muži Elite, U23 14:30:00 60 minút

Zoraďovanie pretekárov na štarte

5.5.009   V prvých pretekoch SP sú pretekári zoradení podľa celkového umiestnenia v
uplynulom ročníku v rebríčku UCI a následne v uplynulom rebríčku SP.
Pretekári, ktorí prešli do vyššej kategórie, budú zaradení na konci štartovného 
poľa.

                V ďalších kolách radenie na štart bude podľa aktuálneho rebríčka UCI 
               (pre kategórie Muži Elite, Muži U23, Ženy Elite, Ženy U23, Muži Juniori),
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                následne podľa aktuálneho umiestnenia v SP. 
                       V spojených žiackych kategóriach a kadetiek budú radení najprv chlapci a po 
                       nich dievčatá podľa aktuálneho umiestnenia v SP.
                (článok upravený 25.07.2017)

Bodovanie a hodnotenie SP
5.5.010  Pri spoločnom štarte viacerých kategórií sa vyhotovujú celkové výsledkové
               listiny aj výsledkové listiny každej kategórie osobitne.

               (článok upravený 25.07.2017)

5.5.011  Body sa prideľujú podľa nasledovnej tabuľky, pre každú skupinu                 
štartujúcich podľa článku 5.5.008:

Poradie Body Poradie Body Poradie Body

1 100 11 30 21 10

2 80 12 27 22 9

3 70 13 24 23 8

4 65 14 21 24 7

5 60 15 18 25 6

6 55 16 15 26 5

7 50 17 14 27 4

8 45 18 13 28 3

9 40 19 12 29 2

10 35 20 11 30* 1
* Pretekári od 30. miesta až po posledného klasifikovaného získavajú za preteky Slovenského pohára i MSR 1 
bod.

5.5.012   Bodové zisky sú rovnaké za každé kolo Slovenského pohára a rovnako aj za     
Majstrovstvá Slovenska.               

5.5.013   Do celkovej  klasifikácie  sa  počítajú  každému  pretekárovi  najvyššie  bodové
zisky  z  8  najlepších  pretekov  SP  každého  jednotlivca  a  MSR.  Teda  do
celkového poradia za započíta 9 pretekov.

Do  celkovej  klasifikácie  sa  započítavajú  výsledky  zo  SP  okrem  dvoch
najhorších, ktoré sa škrtajú a pripočíta sa výsledok z MSR.

            (článok upravený 25.07.2017)
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5.5.014   Celkovým  víťazom  Slovenského  pohára  v  cyklokrose  v jednotlivých
vypísaných kategóriách sa stáva pretekár s najvyšším počtom bodov.

5.5.015   Ak  o  poradí  nie  je  rozhodnuté  počtom  bodov  za  preteky  Slovenského
pohára,  potom  rozhoduje  v  tomto  poradí  lepšie  umiestnenie  na
majstrovstvách SR, potom počet lepších umiestnení v jednotlivých kolách SP.

5.5.016   Do súťaže klubov sa započítavajú všetky získané body pretekármi klubu.

5.5.017   Organizátor seriálu ocení kluby, ktoré získajú najviac bodov.

5.5.018   Najlepšie tri kluby podľa bodového zisku v mládežníckych kategóriách do 18
                rokov budú vyhodnotené a ocenené na Majstrovstvách Slovenska vecnými
                cenami. Rovnako budú vyhodnotení vecnými cenami najlepší jednotlivci.

5.5.019  Víťazi  Slovenského  pohára  budú  vyhlásení  na  poslednom  podujatí  v
kalendárnom  roku,  na  Majstrovstvách  Slovenska,  kde  budú  ocenení
pohármi a inými cenami.

                Vecné a finančné ceny
5.5.020  Na pretekoch Slovenského pohára a MSR je stanovená minimálna výška cien

podľa Finančných náležitostí SZC.
                Organizátor  na  základe  vlastného  uváženia  môže  finančné  ceny  navýšiť  a

budú zverejnené v propozíciách. Vecné ceny musia byť v adekvátnej                
hodnote najvyššej súťaže Slovenského pohára.

                Udelenie titulov majster Slovenska
5.5.021   Titul majster SR v kategórii muži Elite, U-23, Masters A, Masters B, juniori,

kadeti,  starší  žiaci  a  mladší  žiaci  bude  udelený,  ak  bude  na  štarte
prezentovaných minimálne 3 pretekári z dvoch rôznych klubov.

5.5.022   Titul majster SR v kategóriách žiačky, kadetky a ženy+ juniorky bude
udelený, ak budú na štarte prezentované minimálne 3 pretekárky. V spoločnej 
kategórii ( ženy + juniorky ) získa titul prvá pretekárka.

                  Majstrovské dresy
5.5.023    O majstrovských  dresoch  pojednávajú  články  1.3.068  a  1.3.069.  V prípade

spoločných  štartov  Slovenského  pohára  viacerých  kategórií  toto
ustanovenie  neplatí.  Povinnosť  nosiť  majstrovský  dres  má  v spoločnom
štarte kat. masters + juniori + muži len majster muži Elite.

                 (článok zrušený 25.07.2017)
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5.5.024   V prípade, že pretekár si chce umiestniť na Majstrovský dres reklamu, musí
si takýto dres nechať schváliť (písomne Komisiou CX SZC).

                Reklamy a logá

5.5.025   Každý  organizátor,  ktorý  písomne  alebo  mailom  požiada  o organizáciu
pretekov SP na adresu  Predsedu komisie Cyklokrosu SZC, mu bude písomne
alebo mailom vyrozumený o pridelení organizovania SP alebo MSR.
Organizátor  SP  dostane  podporu  z  rozpočtu  SZC  formou  poskytnutia
rozhodcov bezplatne.

5.5.026  Každý  organizátor  je  povinný  uverejniť  logá  reklamných  partnerov  podľa
pokynov Komisie  cyklokrosu  SZC vo všetkých dokumentoch,  týkajúcich sa
pretekov SP (propozície, výsledky, reklamné plagáty, bannery atď).

5.5.027   Propozície na schválenie je potrebné zasielať predsedovi ŠTK cyklokrosu, na
                emailovú adresu, ktorá je zverejnená na webových stránkach SZC, ktorý
                propozície skontroluje, schváli a zabezpečí zverejnenie na webových
                stránkach SZC a Slovenského cyklokrosu.

5.5.028   Každý  usporiadateľ  má  povinnosť  zabezpečiť  vyvesenie  bannerov
reklamných  partnerov  podľa  pokynov  Komisie  cyklokrosu  SZC v priestore
štartu a cieľa, ako aj  spoločnej reklamnej tabule s logami sponzorov súťaže
a SZC za stupňami víťazov. Bannery,  ako aj reklamnú tabuľu je organizátor
povinný  prevziať  na  predošlom  kole  Slovenského  pohára  a do
spomínaných  priestorov  umiestniť  už  pri  budovaní  trate.  (zodpovedný
Traťový komisár).

                Bicykle
5.5.029   Používanie bicyklov pretekárov sa riadi pravidlami SZC a UCI podľa článkov
                UCI 1.3.001 až 1.3.025.

5.5.030   Na  pretekoch  SP  (vo  všetkých  kategóriách)  a  na  majstrovstvách  SR  (v
mládežníckych kategóriách) je používanie bicyklov MTB povolené.
Na  pretekoch  SP  a  MSR  je  používanie  MTB  bicyklov  dovolené  iba  pre
kategórie  –  nábor,  mladší  žiaci,  starší  žiaci,  žiačky  a  kadetky.  Ostatné
kategórie musia používať cyklokrosové bicykle.

               (článok upravený 25.07.2017)

5.5.031   Na pretekoch  UCI  v  kategórii  Muži  elite,  Ženy  Elite  a  Muži  Juniori  a na
Majstrovstvách Slovenska je použitie MTB bicyklov zakázané.

            (článok zrušený 25.07.2017)

                 Rozhodcovia
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5.5.032   Na preteky SP hlavného rozhodcu deleguje Komisia rozhodcov s úvahou na
polohu  pretekov.  Na  každé  kolo  Slovenského  pohára  budú  nominovaní  6
rozhodcovia a na preteky zaradené do UCI 6 rozhodcov + foto finish. Hlavného
určí Komisia Rozhodcov, ďalších troch určí Komisia Rozhodcov po dohode s
organizátorom  s  ohľadom  na  polohu  pretekov,  aby  sa  pretekov  zúčastnili
rozhodcovia z regiónu.

                (článok upravený 25.07.2017)

5.5.033   Organizátor môže požiadať Komisiu CX a Komisiu rozhodcov o delegovanie
niektorých  členov  rozhodcovského  zboru  resp.  o  zvýšenie  počtu
delegovaných rozhodcov.

5.5.034   Komisia  rozhodcov  sa  prostredníctvom  nominovaného  hlavného  rozhodcu
kontaktuje  s  organizátorom  v  dostatočnom  časovom  predstihu  (napr.
týždeň  vopred)  s  požiadavkami,  aby  po  dohode  boli  vytvorené  kvalitné
podmienky  pre  prácu  rozhodcov  a  zabezpečenie  na  trati  v  súlade  s
pravidlami a predpismi.

                 Rôzne
5.5.035   Používanie on-board kamier je povolené podľa článku 1.3.024 ter.

5.5.036   Kancelária  pretekov  pre  registráciu  pretekárov,  kontrolu  licencií  a prevzatie
štartovných čísiel bude otvorená v deň pretekov minimálne od 9,30 do 10,45
hodiny, pokiaľ nebude v rozpise pretekov uvedené inak.
Na každom kole SP a MSR bude kancelária pretekov otvorené v deň štartu od
8:00  do  9:00  pre  všetky  kategórie  a  od  10:45  do  11:30  iba  pre  kategórie
Muži elite A + B, U23, juniori, ženy a juniorky.

                  (článok upravený 25.07.2017)

5.5.037   Organizátor je povinný v každom kole SP i MSR vytvoriť zdvojené depo na
výmenu bicyklov.

5.5.038   Traťový  komisár,  člen  komisie  cyklokrosu  určí  prípadné  odstránenie
nedostatkov pred štartom pretekov.

5.5.039   Pretekári  kategórie  „nábor"  a  ich  doprovod  nemusia  byť  držiteľmi  platnej
licencie národnej federácie UCI.

5.5.040   Bicykle a oblečenie pretekárov kategórie „nábor" nie sú predpísané.

5.5.041   Pretekár  dostihnutý  o  1  okruh  na  pretekoch  SP  nebude  z pretekov
odvolaný. Ustanovenie neplatí pre preteky z kalendára UCI.

___________________________________________________________________________
SK0917_03 CYKLOKROS Strana 44 z 47



PRAVIDLÁ SZC
___________________________________________________________________________

5.5.042   Časy štartov a  spájanie  kategórií  pri  pretekoch zapísaných v kalendári  UCI
môže  byť  upravené  odlišne  v  propozíciách  pretekov.  Toto  platí  len  pre
kategóriu Juniori,  Masters A, ktorá bežne štartuje s kategóriou Muži Elite  a
pre kategóriu Kadeti, Masters B, ktorá štartuje s kategóriou Ženy Elite.

                (článok zrušený 25.07.2017)

5.5.043   Ceny budú vyplácané  po skončení  pretekov v kancelárii  pretekov okamžite
po vyhlásení výsledkov.

5.5.044   Komisia  cyklokrosu  si  v  odôvodnených prípadoch vyhradzuje  právo zmeny
súťažného poriadku.

5.5.045   Spracovateľ  súťaže  a  vyhodnocovateľ  rebríčkov  SP  je  zverejnený  na
webových stránkach SZC v dokumente Organizačné pokyny.

5.5.046   Každá pretekárka s licenciou  Žena masters bude zaradená do kategórie Muži
masters B a bude aj s nimi vyhodnotená.
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FINANČNÉ NÁLEŽITOSTI – CYKLOKROS
2017/2018

       Štartovné

Kategória Poplatok

muži Elite a muži B, U-23, juniori, masters A, B, 
ženy, juniorky 

5,00 €

masters B nad 60 rokov ( vrátane ) 0,00 €

kadeti,kadetky, starší a mladší žiaci, žiačky 2,00 €

nábor 0,00 €

       Ceny – SP a MSR (finančné ceny sú uvedené v €)

Poradie Muži+U23 Ženy Juniori Masters A Masters B Kadeti Kadetky a žiačky Žiaci

1 100 30 30 vecné vecné vecné vecné vecné

2 70 20 20 vecné vecné vecné vecné vecné

3 50 15 15 vecné vecné vecné vecné vecné

4 30 10 10 - - - - -

5 20 10 10 - - - - -

6 10 - - - - - - -

7 10 - - - - - - -

8 10 - - - - - - -

       Ceny – SP zaradený do kategórie UCI C2 (finančné ceny sú uvedené v €)

Poradie Muži+U23 Ženy Juniori Masters A Masters B Kadeti Kadetky a žiačky Žiaci

1 140 140 60 vecné vecné vecné vecné vecné

2 72 72 40 vecné vecné vecné vecné vecné

3 48 48 28 vecné vecné vecné vecné vecné

4 36 36 24 - - - - -

5 34 34 20 - - - - -

6 30 30 20 - - - - -

7 28 28 20 - - - - -
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8 26 26 16 - - - - -

9 24 24 16 - - - - -

10 22 22 16 - - - - -

11 20 20 12 - - - - -

12 18 18 12 - - - - -

13 16 16 12 - - - - -

14 14 14 12 - - - - -

15 10 10 12 - - - - -

16 10 10 - - - - - -

17 10 10 - - - - - -

18 10 10 - - - - - -

19 10 10 - - - - - -

20 10 10 - - - - - -
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