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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 21.06.2018 
 
 

ČASŤ  1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
CYKLISTIKY 

 
Kapitola II  PRETEKY NA DRÁHE 

 
§ 1   Všeobecné pravidlá  

 
Dĺžka pretekov 

3.2.001   Vzdialenosti  definované  v  každej špecializácii sú  určené  pre 250 metrové 
        bis   dráhy.  Výsledkom  je,  že  všetky  odkazy  na  polovičný  okruh  majú 

zodpovedať vzdialenosti 125 m. 
 

(text doplnený  21.06.18) 
 

Príprava dráhy pre preteky na čas 
3.2.001   Modrý   pás   musí   tvoriť   uzavretý   okruh   umiestnením   50 cm   dlhých  
        bis   hranolčekov zo syntetického materiálu každých 5 metrov 
 

(text doplnený  21.06.18) 
 

§ 4   Stíhacie preteky jednotlivcov 
 

3.2.062   Chodníčky musia byť v zákrutách neprejazdné, a to uložením 
hranolčekov dlhých 50 cm každých 5 metrov, vyrobených zo syntetického 
materiálu. 
 
(článok zrušený 21.06.18) 
 

§ 5   Stíhacie preteky družstiev 
 

3.2.079   Družstvá  sa  skladajú  z pretekárov  prihlásených  na  túto  súťaž.  Zloženie 
družstva sa môže meniť od jednej jazdy ku druhej medzi súťažnými kolami. 
Neúplný tím v zmysle článku 3.2.077 nemôže štartovať. 

Vedúci družstva musí oznámiť rozhodcom akékoľvek zmeny aspoň jednu 
hodinu pred štartom príslušného súťažného kola. 

(text upravený 1.01.02, 30.09.10; 21.06.18) 
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3.2.082   Kvalifikačné  kolá  sú  organizované  takým  spôsobom,  aby  z nich  vzišli 
4 najlepšie družstvá, 8 družstiev pre Svetový pohár, Majstrovstvá sveta a 
Olympijské Hry. 

(text upravený 1.01.02; 26.08.04; 26.06.07; 21.06.18) 

 

Nehody 
3.2.099   V kvalifikačnom kole: 

V prvom pol -okruhu; ak ktorékoľvek družstvo postihne nehoda, jazda sa 
bude okamžite opakovať. 

 

Ak dôjde k nehode v prvom pol -okruhu a postihnutý je iba jeden 
pretekár, družstvo môže buď pokračovať s 3 pretekármi alebo zastaviť. Ak 
sa družstvo rozhodne zastaviť, musí tak urobiť v priebehu jedného 
okruhu od miesta nehody alebo im hrozí diskvalifikácia. Tam, kde je to 
možné, druhé družstvo musí pokračovať. 

 

Družstvo pretekára, ktoré zastavilo po nehode, môže opakovať štart na 
konci kvalifikačných kôl, alebo vo vhodnej pozícii, aby nenarúšali prípravu 
iných tímov, ak tak rozhodol rozhodcovský zbor, prípadne s iným družstvom 
v rovnakej situácii. 

 

Ak družstvo je postihnuté nehodou v ďalšej jazde, musí pokračovať s tromi 
pretekármi inak bude diskvalifikované. 

 

V každom kole, vrátane finále, iba jeden nový štart je povolený v dôsledku 
nehody. 

 
(text upravený 1.01.02; 1.02.03; 1.01.04; 26.08.04; 26.06.07; 25.02.13; 21.06.18) 

 
 

§ 6   Kilometer a 500 metrov na čas 
 

Priebeh jazdy 
3.2.109   Chodníček musí byť v zákrutách neprejazdný, a to uložením 

hranolčekov dlhých 50 cm každých 5 metrov, vyrobených zo syntetického 
materiálu. 

 
(článok zrušený 21.06.18) 
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§ 8   Keirin 
3.2.135    Organizácia pretekov 

PRÍKLAD ZLOŽENIA PRETEKOV KEIRIN NA OLYMPIJSKÁCH HRÁCH 

1.KOLO 

Zloženie: 5 Rozjázd po 6 pretekárov 

 A B C D E 

 R1 R2 R3 R4 R5 

 R10 R9 R8 R7 R6 

 R11 R12 R13 R14 R15 

 R20 R19 R18 R17 R16 

 R21 R22 R23 R24 R25 

 R30 R29 R28 R27 R26 

Skratky: „R“ Poradie v poslednom rebríčku UCI dráhovej klasifikácie jednotlivcov. 

Ak nie je v rebríčku, losovaním. 

Výsledky: *QA1 *QB1 *QC1 *QD1 *QE1 

 *QA2 *QB2 *QC2 *QD2 *QE2 

 QA3 QB3 QC3 QD3 QE3 

 QA4 QB4 QC4 QD4 QE4 

 QA5 QB5 QC5 QD5 QE5 

 QA6 QB6 QC6 QD6 QE6 

*Pretekár sa kvalifikoval do 2. kola (štvrťfinále) 

OPRAVY Zloženie: 4 Rozjazdy po 5 pretekárov 

  QA3 QB3 QC3 QD3  

  QD4 QC4 QB4 QE3  

  QE4 QA4 QA5 QB5  

  QB6 QE5 QD5 QC5  

  QC6 QD6 QE6 QA6  
       

 Výsledky: *RA1 *RB1 *RC1 *RD1  

  *RA2 *RB2 *RC2 *RD2  

 *Pretekár sa kvalifikoval do 2. kola (štvrťfinále) 

2.KOLO 

štvrťfinále 

Zloženie: 3 Rozjazdy po 6 pretekárov 

 A B C   

 QA1 QB1 QC1   

 QD1 QE1 QA2   

 QB2 QC2 QD2   

 RB1 RA1 QE2   

 RC1 RD1 RA2   

 RD2 RC2 RB2   

      

Výsledky: *SA1 *SB1 *SC1   

 *SA2 *SB2 *SC2   

 *SA3 *SB3 *SC3   

 *SA4 *SB4 *SC4   

*Pretekár sa kvalifikoval do semifinále 
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3.KOLO 

semifinále 

Zloženie: 2 rozjazdy po 6 pretekárov 

 SA SB    

 SA1 SB1    

 SA2 SC1    

 SB2 SC2    

 SB3 SA3    

 SC3 SA4    

 SC4 SB4    

      

Výsledky: *FA1 *FB1    

 *FA2 *FB2    

 *FA3 *FB3    

 **FA4 **FB4    

 **FA5 **FB5    

 **FA6 **FB6    

*pretekár sa kvalifikoval do finále o 1-6 miesto 

**pretekár sa kvalifikoval do finále o 7-12 miesto 

 

(text upravený 1.01.02; 30.03.09; 19.06.09; 21.06.18) 

§ 9   Tímový šprint  
Definícia 

3.2.144   Tímový šprint sú preteky dvoch súperiacich družstiev, keď každý pretekár 
musí viesť svoje družstvo na jeden okruh. 

 

Preteky mužov sa idú na tri okruhy dráhy v družstvách s tromi pretekármi. 

Preteky žien sa idú na dva okruhy dráhy v družstvách s dvomi pretekárkami. 

(text upravený 1.01.02; 19.09.06) 

3.2.144   V kvalifikačných kolách budú tímy jazdiť proti hodinám. 
        bis  V závislosti od počtu prezentovaných tímov môže rozhodcovský zbor 

rozhodnúť o tom, že v kvalifikačnom kole budú dva tímy v jednej rozjazde. 
 

 (článok doplnený 21.06.18) 

§ 14   Vylučovacie preteky 

3.2.223   Po každom šprinte posledný pretekár, podľa pozície svojho zadného kolesa 
na cieľovej čiare, bude eliminovaný. 

 

Ak jeden alebo viac pretekárov sú dostihnutí o jeden okruh alebo vzdajú 
preteky  medzi  šprintmi,  stanú  sa  pretekármi,  ktorí  budú  eliminovaní 
v ďalšom šprinte. 
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V niektorých prípadoch, rozhodcovia môžu rozhodnúť eliminovať iného 
pretekára ako posledného pretekára (napríklad, ak  pretekár bude jazdiť 
po chodníčku). Hlavný rozhodca je zodpovedný za konečné rozhodnutie 
o tom, kto bude vylúčený na základe informácií od rozhodcu -arbitra a 
ostatných rozhodcov. 

 

Vo všetkých prípadoch, rozhodnutie, ktorí pretekári majú byť 
eliminovaní, musí   byť   oznámené  pred   tým,   ako   pretekári  pretnú  
čiaru   stíhačov na protiľahlej rovinke po vyraďovacom šprinte. Ak nie je 
možné rozhodnúť v tejto lehote, žiadny nebude eliminovaný v ďalšom 
šprinte. Toto sa oznámi zelenou vlajkou na štartovej čiare. 

 

Eliminovaný pretekár musí opustiť dráhu okamžite, inak bude 
diskvalifikovaný. V prípade, že pretekár neopustí dráhu okamžite, hlavný 
rozhodca môže neutralizovať preteky do tej doby, pokiaľ príslušný pretekár 
dráhu neopustí. 
 

(text upravený 18.06.10; 30.09.10; 1.10.11; 21.06.18) 
 

Kapitola III UCI DRÁHOVÁ KLASIFIKÁCIA JEDNOTLIVCOV 

3.3.002   Klasifikácia  krajín  mužov  a žien  v  kategóriách  elite  a juniorov,  sa  tiež 
zostavuje  z  každej  súťaže,  ktoré  sú  uvedené  v  článku  3.3.009  a  je 
výhradným vlastníctvom UCI. 

 

V súťaži družstiev (okrem Madison), klasifikácia krajín sa vypočíta ako 
súčet bodov najlepšie umiestnených pretekárov každej krajiny na každej 
súťaži, až do nasledovnej maximálnej kvóty, ktorá sa rovná obvyklému 
počtu pretekárov tvoriacich družstvo. 

 
MUŽI                                                    ŽENY 
Stíhacie preteky družstiev: 4            Stíhacie preteky družstiev: 4 
Tímový šprint: 3                                 Tímový šprint: 2 

 
Ako náhle krajina dosiahne svoju maximálnu kvótu na súťaži, body jej 
pretekári nedostanú žiadne body nad kvótu. pretekárov, ktoré sú nad kvótu 
príslušnej krajiny, sa priamo udelia ďalšiemu oprávnenému pretekárovi 
nasledovnej krajiny. 

 

V prípade, že rovnaký počet bodov nemôže byť pridelený každému 
oprávnenému pretekárovi, ktorý má na body v družstve nárok, tieto body 
budú rovnomerne rozdelené medzi oprávnených pretekárov. 
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V súťaži jednotlivcov a Madison, klasifikácia krajín sa vypočíta ako súčet 
bodov troch najlepšie umiestnených pretekárov každej krajiny. 

 

Priebežné umiestnenie krajín so zhodným počtom bodov,   sa určí podľa 
umiestnenia ich najlepšieho pretekára v UCI Dráhovej Klasifikácii 
Jednotlivcov. 

 
(text upravený 30.09.10; 14.10.16; 05.03.18; 21.06.18) 

 

3.3.003   Klasifikácia je spracovaná podľa získaných bodov, ktoré pretekári získali na 
dráhových pretekoch zaradených do medzinárodného kalendára a 
rozdelených do tried podľa článku 3.8.003. 

 

Za dráhové preteky v medzinárodnom kalendári, kde je 50% a viac 
pozvaných pretekárov v kategórii, sa budú udeľovať body ako za preteky 
Triedy 2. 

 

Klasifikácia je spracovávaná po dobu jedného roka tak, že sa pridajú získané 
body ku naposledy spracovanej klasifikácii. Súčasne sa odpočíta počet 
zostávajúcich bodov,   ktoré každý pretekár získal na medzinárodných 
dráhových pretekoch do toho istého dňa v predchádzajúcom roku. 
 
Ak sa počas jedného roka uskutočnia dve národné, alebo kontinentálne 
alebo svetové majstrovstvá v rovnakej kategórii, zohľadnia sa len posledné. 

 

Dráhová komisia môže udeliť výnimku v prípade nepredvídateľnej zmeny 
dátumu Majstrovstiev sveta Elite. 

 
(text upravený 10.06.05; 25.09.08; 1.10.12; 14.10.16; 21.06.18) 
 

Klasifikácia jednotlivcov 
3.3.010   Body sa udeľujú podľa nasledovnej tabuľky, do úvahy sa berú iba najlepšie 

výsledky každého pretekára nasledovne: 

−  najlepšie   3   výsledky   zo   Svetového   pohára   (max.   2   
výsledky z kontinentu  pretekára  alebo  max.  2  výsledky  mimo  
kontinentu pretekára)* 

−  najlepšie 3 výsledky z pretekov triedy 1 

−  najlepšie 3 výsledky z pretekov triedy 2 
 

* S výnimkou prípadov, keď neexistujú žiadne iné preteky počas sezóny, ktoré 

sa organizujú na kontinente pretekára. 
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Por. 

ELITE / JUNIORI 

  

Majstrovstvá sveta 
 

Svetové poháre* 
Kontinentálne 
Majstrovstvá 

 Olympijské hry*     

 

M
ad

is
o

n
 

 Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

1 1500 (2 x750)  

 

1500 (2 x750)  

 
1000 (2 x 500) 1000 (2 x 500) 1200 (2 x 600) 1200 (2 x 600) 

2 1350 (2 x 675)  

 

1350 (2 x 675)  

 
900 (2 x 450) 900 (2 x 450) 1080 (2 x 540) 1080 (2 x 540) 

3 1200 (2 x 600)  

 

1200 (2 x 600)  

 
800 (2 x 400) 800 (2 x 400) 960 (2 x 480) 960 (2 x 480) 

4 1125 (2 x 562.5)  

 

1125 (2 x 562.5)  

 
750 (2 x 375) 750 (2 x 375) 900 (2 x 450) 900 (2 x 450) 

5 1050 (2 x 525)  

 

1050 (2 x 525)  

 
700 (2 x 350) 700 (2 x 350) 840 (2 x 420) 840 (2 x 420) 

6 975 (2 x 487.5)  

 

975 (2 x 487.5)  

 
650 (2 x 325) 650 (2 x 325) 780 (2 x 390) 780 (2 x 390) 

7 900 (2 x 450)  

 

900 (2 x 450)  

 
600 (2 x 300) 600 (2 x 300) 720 (2 x 360) 720 (2 x 360) 

8 825 (2 x 412.5)  

 

825 (2 x 412.5)  

 
550 (2 x 275) 550 (2 x 275) 660 (2 x 330) 660 (2 x 330) 

9 750 (2 x 375)  

 

750 (2 x 375)  

 
500 (2 x 250) 500 (2 x 250) 600 (2 x 300) 600 (2 x 300) 

10 675 (2 x 337.5)  

 

675 (2 x 337.5)  

 
450 (2 x 225) 450 (2 x 225) 540 (2 x 270) 540 (2 x 270) 

11 615 (2 x 307.5)  

 

615 (2 x 307.5)  

 
410 (2 x 205) 410 (2 x 205) 490 (2 x 245) 490 (2 x 245) 

12 570 (2 x 285)  

 

570 (2 x 285)  

 
380 (2 x 190) 380 (2 x 190) 450 (2 x 225) 450 (2 x 225) 

13 525 (2 x 262.5)  

 

525 (2 x 262.5)  

 
350 (2 x 175) 350 (2 x 175) 410 (2 x 205) 410 (2 x 205) 

14 480 (2 x 240)  

 

480 (2 x 240)  

 
320 (2 x 160) 320 (2 x 160) 370 (2 x 185) 370 (2 x 185) 

15 435 (2 x 217.5) 

 

435 (2 x 217.5) 

 
290 (2 x 145) 290 (2 x 145) 330 (2 x 165) 330 (2 x 165) 

16 390 (2 x 195)  

 

390 (2 x 195)  

 
260 (2 x 130) 260 (2 x 130) 290 (2 x 145) 290 (2 x 145) 

17 360 (2 x 180)  

 

360 (2 x 180)  

 
240 (2 x 120) 240 (2 x 120) 260 (2 x 130) 260 (2 x 130) 

18 330 (2 x 165)  

 

330 (2 x 165)  

 
220 (2 x 110) 220 (2 x 110) 240 (2 x 120) 240 (2 x 120) 

19 300 (2 x 150)  

 

300 (2 x 150)  

 
200 (2 x 100) 200 (2 x 100) 220 (2 x 110) 220 (2 x 110) 

20 270 (2 x 135)  

 

270 (2 x 135)  

 
180 (2 x 90) 180 (2 x 90) 200 (2 x 100) 200 (2 x 100) 

21 240 (2 x 120)  

 

240 (2 x 120)  

 
160 (2 x 80) 160 (2 x 80) 180 (2 x 90) 180 (2 x 90) 

22 210 (2 x 105)  

 

210 (2 x 105)  

 
140 (2 x 70) 140 (2 x 70) 160 (2 x 80) 160 (2 x 80) 

23 180 (2 x 90)  

 

180 (2 x 90)  

 
120 (2 x 60) 120 (2 x 60) 140 (2 x 70) 140 (2 x 70) 

24 150 (2 x 75)  

 

150 (2 x 75)  

 
100 (2 x 50) 100 (2 x 50) 120 (2 x 60) 120 (2 x 60) 

25 -X 2 (2 x 1)  

 

2 (2 x 1)  

 
2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 

 

 

 

 

 



PRAVIDLÁ SZC 

 

Strana 8 z 10   Dráha   SK 03/2018 
 

 
 

 
Por. 

ELITE / JUNIORI 

  
Trieda 1 

Trieda 2 

Národné Majstrovstvá 

 
M

ad
is

o
n

 

 Muži Ženy Muži Ženy 

1 400 (2 x 200) 400 (2 x 200) 200 (2 x 100) 200 (2 x 100) 

2 360 (2 x 180) 360 (2 x 180) 180 (2 x 90) 180 (2 x 90) 

3 320 (2 x 160) 320 (2 x 160) 160 (2 x 80) 160 (2 x 80) 

4 300 (2 x 150) 300 (2 x 150) 150 (2 x 75) 150 (2 x 75) 

5 280 (2 x 140) 280 (2 x 140) 140 (2 x 70) 140 (2 x 70) 

6 260 (2 x 130) 260 (2 x 130) 130 (2 x 65) 130 (2 x 65) 

7 240 (2 x 120) 240 (2 x 120) 120 (2 x 60) 120 (2 x 60) 

8 220 (2 x 110) 220 (2 x 110) 110 (2 x 55) 110 (2 x 55) 

9 200 (2 x 100) 200 (2 x 100) 100 (2 x 50) 100 (2 x 50) 

10 180 (2 x 90) 180 (2 x 90) 90 (2 x 45) 90 (2 x 45) 

11 164 (2 x 82) 164 (2 x 82) 82 (2 x 41) 82 (2 x 41) 

12 152 (2 x 76) 152 (2 x 76) 76 (2 x 38) 76 (2 x 38) 

13 140 (2 x 70) 140 (2 x 70) 70 (2 x 35) 70 (2 x 35) 

14 128 (2 x 64) 128 (2 x 64) 64 (2 x 25) 64 (2 x 25) 

15 116 (2 x 58) 116 (2 x 58) 58 (2 x 29) 58 (2 x 29) 

16 104 (2 x 52) 104 (2 x 52) 52 (2 x 26) 52 (2 x 26) 

17 96 (2 x 48) 96 (2 x 48) 48 (2 x 24) 48 (2 x 24) 

18 88 (2 x 44) 88 (2 x 44) 44 (2 x 22) 44 (2 x 22) 

19 80 (2 x 40) 80 (2 x 40) 40 (2 x 20) 40 (2 x 20) 

20 72 (2 x 36) 72 (2 x 36) 36 (2 x 18) 36 (2 x 18) 

21 64 (2 x 32) 64 (2 x 32) 32 (2 x 16) 32 (2 x 16) 

22 56 (2 x 28) 56 (2 x 28) 28 (2 x 14) 28 (2 x 14) 

23 48 (2 x 24) 48 (2 x 24) 24 (2 x 12) 24 (2 x 12) 

24 40 (2 x 20) 40 (2 x 20) 20 (2 x 10) 20 (2 x 10) 

25 - X 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 

 
(text upravený 10.06.05; 19.09.06; 25.09.07; 13.06.08, 29.03.10; 1.07.12; 
1.02.13; 10.04.13; 15.03.16; 01.07.17; 05.03.18; 21.06.18) 
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Kapitola IV UCI SVETOVÝ POHÁR na DRÁHE 

 

3.4.005   Prihlásiť sa môžu národné družstvá federácií, ktoré sú členmi UCI a UCI 
dráhové 
tímy. 

 

Maximálny počet pretekárov / tímov, ktorí sa kvalifikujú, je určený UCI 
Dráhovým Rebríčkom v deň otvorenia on-line registrácie pre prvé kolo 
Svetového pohára podľa nasledujúcej tabuľky: 

 
Špecialita Muži Ženy 

Šprint 45 3) 2) 45 3) 2) 

Keirin 36 3) 2) 36 3) 2) 

Omnium 24 2) 4) 24 2) 4) 

Madison  18 1) 4)  18 1) 4) 
1)   

Pridelené podľa UCI Dráhový rebríček národov 
2)   

Prvé 2/3 kvóty sú pridelené prostredníctvom UCI Dráhový rebríček národov (2 

kvalifikovaní jazdci). Posledná 1/3 kvóty je pridelená podľa UCI Dráhový 

rebríček jednotlivcov krajinám, ktoré sa nekvalifikovali na základe UCI 

Dráhový rebríček národov.
 

3)  
Pridelené pomocou UCI Dráhového rebríčka jednotlivcov. 

4)  
Ak sa pretekov zúčastní Majster sveta, počet kvalifikovaných družstiev / 

pretekárov  cez UCI Dráhový Rebríček  musí byť  zredukovaný,  aby sa 
neprekročil príslušný maximálny počet. 

 

Neexistuje žiadny maximálny počet pre ostatné špeciality. 

(text upravený 25.09.07; 01.10.12; 01.02.13; 10.04.13; 15.03.16; 14.10.16; 

05.03.18; 21.06.18) 

 

3.4.016   O 18. hodine v predvečer Pred prvou súťažou musí byť zvolaná porada. Musia 
sa jej zúčastniť všetci funkcionári a vedúci družstiev. Vedie ju hlavný 
rozhodca v    prítomnosti    UCI    technického    delegáta    a    osôb    
zodpovedných za organizáciu. 

 
(text upravený 21.06.18) 

 

 



PRAVIDLÁ SZC 

 

Strana 10 z 10   Dráha   SK 03/2018 
 

Kapitola IX MASTERS 

 
3.9.005   Všetky detaily, ktoré sa špecificky týkajú každých UCI Masters Majstrovstiev 

sveta   v   každej   kategórii,   musia   byť   získané   od   organizátora   alebo 
z internetových stránok UCI. Preteky v súťažnom programe sú definované 
UCI. 

(text upravený 21.06.18) 
 

3.9.006   UCI  Masters  Majstrovstvá  Sveta  sú  zvyčajne  organizované  v  skupinách 
po  5  rokov:  30-34,  35-39,  40-44,  atď.  Podľa  počtu  účastníkov  v každej 
vekovej skupine, môžu byť rozdelení do vekových skupín, ktoré sú 
zoskupené po menej ako 5 rokov alebo byť spojené príslušné susediace 
vekové kategórie a v takomto prípade bude spracované iba jedno súhrnné 
poradie. 

 

Nebudú sa organizovať súťaže v špecialitách pre vekové kategórie, ak je na 
štarte v súťaži jednotlivcov menej ako 6 pretekárov alebo menej ako 12 
pretekárov v súťažiach s hromadný štartom (napr. bodovacie preteky), 
alebo menej ako 8 účastníkov / tímov v ostatných špecialitách. 
 
Pre súťaže družstiev má väčšina pretekárov v družstve rovnakú vekovú 
skupinu. Maximálne jeden pretekár v každom družstve môže byť starší ako 
je veková skupina. 

 

(text upravený 25.01.08; 30.01.09; 05.03.18; 21.06.18) 
 

 


