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ZMEN PRAVIDIEL s PLATNOSŤOU od 1.1.2017

ČASŤ  1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
CYKLISTIKY

Kapitola I LICENČNÝ PORIADOK

§ 2 Kategórie pretekárov

1.1.035 Bez ohľadu na súvisiace platné ustanovenia, iba pretekári vo veku 17 rokov
a starší, ktorým bola vydaná licencia pre jednu z medzinárodných kategórií
uvedených nižšie, majú právo sa zúčastňovať súťaží zaradených do
medzinárodného kalendára. Avšak, pretekári vo veku 16 rokov alebo mladší
sa môžu zúčastniť medzinárodných súťaží BMX (vrátane pretekov BMX
Freestyle), ak to príslušná legislatíva nezakazuje.

(text upravený 1.01.05; 1.01.17).

Ženy
1.1.037 Mládežnícke kategórie

Tieto kategórie poukazujú na pretekárky vo veku 16 rokov a mladšie a sú
kontrolované národnými federáciami, okrem článku 1.1.035, čo sa týka
BMX.

Juniori (WJ: Ženy Juniorky)
Táto kategória poukazuje na pretekárky vo veku 17 a 18 rokov.

Under 23 (WU: Ženy do 23 rokov)
Ak nie je v pravidlách UCI stanovené inak, táto kategória zahŕňa pretekárky
vo veku od 19 do 22 rokov.

Elite (WE: Ženy Elite)
Táto kategória poukazuje na pretekárky vo veku 19 23 rokov a staršie.

Masters (WM: Ženy Masters)
Táto kategória poukazuje na pretekárky vo veku 30 rokov a staršie, ktoré si
vybrali tento status. Výber statusu masters nie je umožnené pretekárkam
patriacim do tímu registrovaného na UCI.

Para-cyklistky
Táto kategória poukazuje na pretekárky s postihnutím, ako je špecifikované
systémom funkčnej klasifikácie UCI popísanej v časti 16, kapitola V.
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Para-cyklistkám môže alebo nemusí, zo zdravotných a bezpečnostných
dôvodov, byť vystavená dodatočná kategória ku súčasnému zoznamu, a to
na základe procedúry ustanovujúcej integráciu. Toto závisí od stupňa
a podstaty postihnutia.

(text upravený 1.01.03; 15.10.04; 25.06.07; 1.07.13; 1.01.17).

1.1.057 Vyučovanie a skúšky budú organizované oddelene pre každý rozdielny typ
programu.

Stručný prehľad každého tréningového kurzu sa skladá zo všeobecnej časti
spoločnej pre všetky disciplíny cyklistiky a zo špeciálnej časti určenú pre
každú disciplínu / kategóriu:
Všeobecná časť:
 Ústava UCI (všeobecne)
 Všeobecné ustanovenia cyklistiky ako športu
 Majstrovstvá sveta
 Kontinentálne majstrovstvá
 Olympijské a Paralympijské Hry (pre Olympijské disciplíny)
 Disciplinárny poriadok a postupy
 Bezpečnosť športu a okolnosti
 Anti-dopingové pravidlá – všeobecne
 Psychologické aspekty a etický kódex postavenia Medzinárodného

rozhodcu

Disciplíny / kategórie
 Cesta
 Dráha
 Horská cyklistika
 Cyklokros
 BMX
 BMX Freestyle
 Trial
 Bicyklebal
 Sálová cyklistika
 Para-cycling

(text upravený1.01.05; 1.01.07; 25.06.07; 1.01.17).
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§ 5 Športoví riaditelia

1.1.077 Športový riaditeľ musí byť držiteľom náležitej licencie.

Športový riaditeľ alebo asistent športového riaditeľa UCI WorldTím-u a UCI
Profesionálneho Kontinentálneho Tímu musí tiež úspešne zložiť UCI skúšky.
V prípade nezloženia týchto skúšok, nemôže byť zaregistrovaný UCI ako
taký, bez ohľadu na nasledovné paragrafy.

Športoví riaditelia (alebo asistenti) pracujúci v roku 2012 musia zložiť skúšky
v roku 2012, aby mohli byť registrovaní v roku 2013. Ak nezložia tieto
skúšky, športoví riaditelia (alebo asistenti) budú môcť byť registrovaní
v roku 2013, ale budú musieť zložiť skúšky v roku 2013, aby mohli byť
registrovaní v roku 2014. V prípade ďalšej neúspešnej skúšky, takáto osoba
môže byť registrovaná iba v nasledujúcom roku, kedy skúšky zložila.

Osoby, ktoré budú chcieť vykonávať funkciu športového riaditeľa (alebo
asistenta) po prvý krát od roku 2013, budú musieť zložiť skúšku v tom roku,
kedy budú túto funkciu vykonávať. V prípade neúspešnej skúšky, takáto
osoba môže byť registrovaná iba v nasledujúcom roku, kedy skúšky zložila.

Špeciálne ustanovenie pre 2017, 2018 a 2019
Športoví riaditelia (alebo asistenti) pracujúci v roku 2017 musia zložiť skúšky
v roku 2017, aby mohli byť registrovaní v roku 2018 v UCI Profesionálnom
Kontentálnom Tíme. Ak nezložia tieto skúšky, športoví riaditelia (alebo
asistenti) budú môcť byť registrovaní v roku 2018, ale budú musieť zložiť
skúšky v roku 2018, aby mohli byť registrovaní v roku 2019. V prípade ďalšej
neúspešnej skúšky, takáto osoba môže byť registrovaná iba v nasledujúcom
roku, kedy skúšky zložila.

(text upravený 15.10.04; 1.01.13; 1.01.15; 1.01.17).

1.2.002 Kalendár sa má vypracovať pre nasledovné disciplíny:
1. Cesta
2. Dráha
3. Horská cyklistika
4. Cyklokros
5. BMX a BMX Freestyle
6. Cyklotrial
7. Sálová cyklistika (bicyklebal a krasojazda)
8. Cyklistika pre všetkých
9. Para-cycling

(text upravený 15.10.04; 1.01.17).
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1.2.006 Každý rok, organizátori musia požiadať svoje národné federácie o zaradenie
ich pretekov do svetového alebo kontinentálneho kalendára.

Vyplnením svojej žiadosti sa organizátor zaväzuje riadiť sa Ústavou a
pravidlami UCI.

Organizátor pretekov v cyklokrose, MTB alebo BMX, ktoré sú zaradené do
národného kalendára a ktorých sa zúčastnia pretekári troch alebo viacerých
federácií zo zahraničia, dvoch zahraničných federácií pre preteky na dráhe,
triale alebo sálovej cyklistike, pre ďalší rok musia žiadať zaradiť svoje
preteky do medzinárodného kalendára. Tieto preteky nemôžu byť zaradené
do národného kalendára, iba v prípade, že ich zaradenie do
medzinárodného kalendára bolo zamietnuté.

Organizátor para-cycling pretekov, ktorých sa zúčastnia pretekári viacerých
zahraničných federácií, podľa článku 16.18.003, musí žiadať zaradiť svoje
preteky do medzinárodného kalendára. Organizátor pretekov C1, podľa
článku 16.18.003,  musí garantovať minimálne množstvo národností, inak
budú jeho preteky v nasledujúcom roku zaradené do triedy C2, bez ohľadu
na to, aká bude na ňom účasť.

Pre cestné preteky, Národné federácie musia podať svoje žiadosti
o zaradenie do UCI, zároveň aj v kópii svojim kontinentálnym
konfederáciám nie neskôr ako 1. júna predchádzajúceho roku, kedy o svoje
zaradenie žiadajú. Pre sálovú cyklistiku, cestnú para-cycling a cyklistiku pre
všetkých, konečný termín je stanovený na 1. júla.  Pre MTB, BMX,
BMX Freestyle a trial, dátumom je posledný piatok v júli a pre dráhu,
dráhovú para-cycling a cyklokros, konečný termín je stanovený na 15.
decembra.

Žiadosti národných federácií musia byť vyplnené podľa inštrukcií daných
UCI administratívou a v každom prípade tak potvrdia, že organizátor sa
zaväzuje dodržiavať Ústavu a pravidlá UCI.

Ak sa preteky konajú na území viacerých štátov, preteky budú zaradené do
kalendára iba so súhlasom federácií všetkých príslušných krajín.

Ak federácia nezašle žiadosť o zaradenie do kalendára, organizátor
pretekov sa môže obrátiť priamo na UCI.

(text upravený 1.06.98; 1.01.03; 1.01.04; 1.01.05; 1.07.09; 1.07.12; 25.02.13; 1.07.13;
1.01.16; 1.01.17).
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Kapitola II      PRETEKY

Sekcia 2:  organizácia pretekov

§ 10 Cestovné a pobytové náklady

1.2.076 Náležité náhrady majú byť vyplatené najneskôr na konci súťaže.
Pri 4-dňových a dlhších pretekoch, tím dohodnuté náhrady fakturuje
a organizátor tímu vypláca bankovým prevodom v dohodnutom termíne.

Špeciálne ustanovenia pre Preteky na ceste UCI WorldTour
Pre preteky Mužov Elite UCI WorldTour, triedy HC a triedy 1 a taktiež pre
preteky Žien Elite UCI WorldTour a triedy 1, náhrady musia byť vyplatené
v priebehu 30 dní od tímom vystavenej faktúry; táto môže byť platne
vystavená len od nasledujúceho dňa po skončení pretekov.

V prípade neoprávneného omeškania platby náhrad za účasť, tím je plne
oprávnený na úroky z omeškania vo výške 15% ročne bez povinnosti
predchádzajúceho upozornenia.
Navyše, ak záležitosť medzitým bola postúpená na UCI arbitrážnu radu,
sumy uvedené nižšie budú vyplatené ako pokuta, za predpokladu, že to tím
usporiadateľovi formálne oznámi najmenej 10 dní pred uplynutím každého
trestu:
 50% z dohodnutých náhrad v prípade omeškania o viac ako 30 dní;
 50% z dohodnutých náhrad v prípade omeškania o viac ako 60 dní.

(text upravený 1.01.05; 1.10.13; 1.01.15; 1.01.16, 1.01.17).

Sekcia 3:  Postup pri organizovaní pretekov

§ 8 Vyhlásenie výsledkov

1.2.113 Ak nie je  uvedené inak, pretekári sa musia oficiálneho ceremóniálu
zúčastniť v pretekárskom športovom úbore.

Pri cestných pretekoch, pretekári  sa musia zúčastniť  oficiálnych
ceremóniálov najneskôr do 10 minút po ich príchode do cieľa, ak nie sú
žiadne výnimočné okolnosti.

Kedykoľvek, keď sú dva preteky zaradené do medzinárodného kalendára
organizované v rovnaký deň a na rovnakom mieste, organizátor môže
vykonať oficiálny ceremoniál spoločne pre oba preteky. Ceremonál pre prvé
preteky sa však nemôže konať viac ako dve hodiny po ich cieli.

(text upravený 15.10.04; 1.01.13; 1.01.15; 1.01.17).
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Kapitola III     ŠPORTOVÉ VYBAVENIE

Sekcia 2:  Bicykle

§ 2 Technické špecifikácie

Okrem prípadov, keď je uvedené inak, nasledovné technické špecifikácie sa
vzťahujú na bicykle používané pre cestu, dráhu a cyklokros.

Špecifické vlastnosti bicyklov používaných v MTB, BMX, BMX Freestyle,
cyklotrial, sálová cyklistika a paracycling pre jazdcov so zdravotným
postihnutím sú uvedené v časti pre príslušné disciplíny.

(text upravený 1.01.05; 25.06.07; 1.01.17).

Sekcia 3: Športový úbor
1.3.031 1. Nosenie pevnej ochrannej prilby je povinné na súťažiach a tréningoch

v nasledujúcich disciplínach: dráha, MTB, cyklokros, cyklotrial, BMX,
BMX Freestyle, para-cycling a tiež na súťažiach cyklistika pre všetkých.

2. Počas cestných pretekov sa musí nosiť pevná ochranná prilba.

Počas tréningu na ceste, nosenie pevnej ochrannej prilby je odporúčané.
Avšak pretekári musia vždy byť v súlade s právnymi predpismi krajiny.

3. Každý pretekár je zodpovedný za:
- uistiť sa, že prilba je schválená v súlade s oficiálnymi bezpečnostnými
štandardmi a že prilba môže byť identifikovaná, ako je schválená;
- nosiť prilbu v súlade s bezpečnostnými predpismi, aby sa zabezpečila
maximálna ochrana, vrátane správneho nastavenia na hlave, ako aj
korektného nastavenie pásikov pod bradu;
- zamedziť akejkoľvek manipulácii, ktorá by mohla ohroziť ochranné
vlastnosti prilby a nepoužívať helmu, ktorá prešla manipuláciou alebo inou
udalosťou, pri ktorej by mohlo nastať ohrozenie ochranných vlastností;
- používať len schválený typ prilby, ktorá nebola poškodená nehodou alebo
nárazom;
- používať iba prilbu, ktorá nebola zmenená alebo nemala pridaný alebo
odobraný akýkoľvek prvok z hľadiska dizajnu alebo tvaru.

(text upravený 5.05.03; 1.01.04; 1.08.04; 1.01.05; 1.02.07; 1.07.11; 1.01.15, 1.01.17).



DRÁHA

PRAVIDLÁ SZC

7/24SK1016

§ 8 Priorita dresov

1.3.071 Bez toho, aby boli dotknuté príslušné ustanovenia platné pre všetky
disciplíny, v prípade, že rôzne ustanovenia vyžadujúce nosenie odlišných
dresov, ktoré sa vzťahujú na jedného pretekára, priorita dresov musí byť
nasledovná:
1.     dres lídra súťaže na etapových pretekoch
2.     dres lídra súťaže pohára, série alebo UCI klasifikácie
3.     dres majstra sveta
2.     dres majstra sveta
3.     dres lídra súťaže pohára, série alebo UCI klasifikácie
4.     dres kontinentálneho majstra (nepovinné podľa 1.3.070)
5.     dres národného majstra
6.     národný dres

V prípade, že líder UCI svetového pohára v cyklokrose alebo v cyklotriale je
tiež Majstrom sveta v cyklokrose resp. cyklotriale, on/ona musí nosiť dres
majstra sveta.

V každom prípade, na Majstrovstvách sveta, kontinentálnych
majstrovstvách, Olympijských alebo Paralympijských hrách, každý pretekár
musí nosiť dres svojho národného tímu.

(text upravený 26.08.04; 1.01.05; 1.01.06, 1.02.07; 1.09.08; 1.01.09; 1.10.09;
1.10.10; 1.10.13; 1.01.15; 1.01.17)

Sekcia 4:  Identifikácia pretekárov
1.3.077 Identifikačné čísla poskytnuté organizátorom musia pretekári používať

bez akejkoľvek zmeny musia byť poskytované organizátorom zdarma.
Musia byť poskytnuté organizátorom zdarma, potom čo rozhodcovský zbor
skontroloval licenciu pretekára.

(text upravený 1.01.05; 1.01.17)


