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ZMEN PRAVIDIEL s PLATNOSŤOU od 1.1.2017

§ 1 Licencie

1.1.006 1. Federácie vydávajú licenciu podľa takých kritérií, ktoré si sami určujú.
Sú zodpovedné za kontrolu rešpektovania týchto kritérií.

Predtým ako je licencia vydaná, držiteľ licencie a národná federácia musia
zabezpečiť, aby okrem iného, držiteľ licencie bol adekvátne poistený proti
nehodám a osobnej zodpovednosti v každej krajine, kde sa zúčastní
pretekov alebo tréningov počas celého roku, kedy je licencia vydaná.

2a. UCI ID kód musí byť vydaný pretekárom, u ktorých je predpoklad, že sa
zúčastnia súťaží zaradených do medzinárodného kalendára, ako aj
národných majstrovstiev. Národná federácia je zodpovedná, že zabezpečí
vydanie UCI ID kódu všetkým pretekárom, u ktorých je predpoklad, že sa
zúčastnia hore uvedených súťaží.

UCI poskytne národnej federácii UCI ID kód pre pretekára v momente jeho
prvej žiadosti na vydanie licencie. UCI ID kód musí byť uvedený na každej
licencii vydanej pretekárovi, bez ohľadu na kategóriu alebo národnú
federáciu, ktorá licenciu vydala.

2b. Všetkým ostatným pretekárom, podľa uváženia národnej federácie,
môže byť vydaný UCI ID kód alebo identifikačné číslo určené národnou
federáciou.

3. Všetkým ostatným držiteľom licencií v súlade s článkom 1.1.010 nižšie,
bude vydaný UCI ID kód, ktorý musí byť uvedený na ich licencii.

UCI poskytne národnej federácii UCI ID kód v momente prvej žiadosti
na vydanie licencie. UCI ID kód musí byť uvedený na každej licencii vydanej
držiteľovi licencie, bez ohľadu na kategóriu alebo národnú federáciu, ktorá
licenciu vydala.

(text upravený 15.10.04, 07.01.11, 1.10.11; 01.01.17).

1.1.006 2. Žiadna licencia povoľujúca účasť na cyklistickej súťaži, ako člen
bis pomocného personálu tímu podľa článku 1.1.010 (napr. generálny manažér,

tímový manažér, tréner, lekár, zdravotnícky asistent, mechanik, vodič,
agent pretekára alebo iná funkcia špecifikovaná v licencii), sa nemôže udeliť
osobe, ktorá ako športovec porušila a bola potrestaná náležitou inštitúciou,
pre porušenie anti-dopingových pravidiel UCI alebo antidopingových
pravidiel akejkoľvek inej organizácie.
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Licencia predsa len môže byť udelená, ak sú splnené všetky tri nasledujúce
podmienky:
(1) dotyčná osoba sa dopustila porušenia iba raz,
(2) priestupok nebol potrestaný na dva roky alebo dlhšie obdobie, a
(3) uplynulo viac ako 5 rokov od momentu priestupku a prvého dňa v roku,
v ktorom je licencia udelená.

Žiadna licencia povoľujúca účasť na cyklistickej súťaži, ako pomocný
personál tímu podľa článku 1.1.010 nemôže byť vydaná osobe, ktorá bola
súdom alebo inou náležitou organizáciou uznaná vinnou za priestupok
ekvivalentne považovaný ako porušenie anti-dopingových pravidiel UCI a
ktorá bola v tom čase zodpovedným lekárom  za tieto priestupky.

Toto ustanovenie sa uplatňuje v prípade porušení spáchaných od 1. júla
2011.

(text upravený 15.10.04, 07.01.11, 1.10.11; 01.01.17).

**********

1.1.022 Predná strana

INTERNATIONAL CYCLING UNION
MENO NÁRODNEJ FEDERÁCIE
1. Kategória, pre ktorú je licencia žiadaná UCI: národná:
2. Priezvisko a meno:
3. Dátum narodenia:
4. Národnosť:
5. Pohlavie:
6a. UCI ID (súčasný alebo minulý držiteľ UCI ID kódu)
6b. UCI ID vyžadované (ešte nie je držiteľ UCI ID kódu, ale bude ho

potrebovať pre nadchádzajúcu sezónu:  áno / nie
67. Miesto a adresa trvalého bydliska v čase žiadosti:
78. Miesto a krajina bývalého trvalého bydliska, ak bolo zmenená

v poslednom roku:
89. Krajiny, v ktorých má žiadateľ iné bydliská:
910. Inštitúcia (federácia alebo UCI), ktorá vydala žiadateľovi

predchádzajúcu licenciu:
1011. Inštitúcia (federácia alebo UCI), ktorá zamietla vydať licenciu počas

posledných troch rokov:
1112. Klub žiadateľa:
1213. UCI tím žiadateľa (meno a typ):
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1314. Ak je žiadateľ momentálne suspendovaný buď počas celého roku
alebo počas určitej časti platnosti licencie, názov inštitúcie, ktorá
suspendáciu uvalila a začiatok a koniec pozastavenia činnosti:

1415.Úrazové poistenie (náklady v nemocnici a mimo nemocnice a lekárska
starostlivosť, prepravné náklady, trvalé následky, smrť) a materiálne
škody (ušlý zisk) v prípade nehody na cyklistických pretekoch alebo
súťažiach alebo počas tréningu:
- Meno a adresa poisťovacej spoločnosti;
- Meno a adresa poistenej strany;
- Dĺžka platnosti poistnej zmluvy;
- Garantovaná výška plnenia;
- Územná platnosť.

1516. Poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám alebo
telesného poškodenia spôsobeného druhým osobám počas
pretekov alebo cyklistickej súťaže alebo tréningu:

- Meno a adresa poisťovacej spoločnosti;
- Meno a adresa poistenej strany;
- Dĺžka platnosti poistnej zmluvy;
- Garantovaná výška plnenia;
- Územná platnosť.

(článok upravený 15.10.04; 01.01.17).

1.1.023 Zadná strana
1. Týmto vyhlasujem, že si neuvedomujem žiaden dôvod, prečo by mi
nemala byť vystavená požadovaná licencia.

Zaväzujem sa dobrovoľne vrátiť moju licenciu v prípade akejkoľvek
podstatnej zmeny k existujúcim okolnostiam v čase žiadosti o vydanie
licencie.

Vyhlasujem, že som v tomto roku nežiadal o licenciu UCI alebo inú národnú
federáciu.

Preberám na seba plnú zodpovednosť za túto žiadosť a za použitie licencie.

2. Zaväzujem sa rešpektovať Ústavu a pravidlá Medzinárodnej Cyklistickej
Federácie UCI, jej kontinentálnych konfederácií a jej národných federácií.

Vyhlasujem, že som čítal alebo mal príležitosť byť dôverne oboznámený s
vyššie uvedenou Ústavou a pravidlami.

Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že moje osobné údaje, ktoré som
poskytol ako súčasť mojej žiadosti budú odovzdané a držané UCI.

Budem sa zúčastňovať na cyklistických pretekoch alebo súťažiach



VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA

PRAVIDLÁ SZC

4/6 SK0616

v športovom duchu a fair play.

Podriadim sa disciplinárnym opatreniam, ktoré budú voči mne vznesené
a zúčastním sa všetkých odvolaní a súdnych sporov pred inštitúciami
stanovenými pravidlami. Prijmem Arbitrážny Športový Súd - Court of
Arbitration for Sport (CAS) ako jedinú kompetentnú inštitúciu pre odvolanie
v prípadoch a podmienkach, ktoré sú stanovené pravidlami. Prijímam CAS
ako súd poslednej inštancie a jeho rozhodnutie bude definitívne a bez práva
na odvolanie. S týmito obmedzeniami,  sa podriadim eventuálnym súdnym
sporom s UCI jedine na súdoch, ktoré spadajú pod jurisdikciu sídla UCI.

3. Súhlasím prijať a podriadiť sa anti-dopingovým pravidlám UCI,
ustanoveniam  Svetového Anti-dopingového Kódexu a jeho štandardom, na
ktoré sa  odvolávajú anti-dopingové pravidlá UCI  a anti-dopingovým
pravidlám iných kompetentných orgánov podľa pravidiel UCI a Svetového
Anti-dopingového Kódexu za predpokladu, že súhlasia s týmto Kódexom.
Súhlasím, že všetky výsledky analýz môžu byť zverejnené a do detailu
oznámené môjmu tímu alebo klubu alebo môjmu zdravotnému asistentovi
alebo lekárovi.

Súhlasím, že všetky odobraté vzorky moču sa stávajú majetkom UCI, ktorá
ich môže analyzovať, predovšetkým za účelom  hľadania informácií na
ochranu zdravia.

Súhlasím, že môj lekár alebo klubový alebo tímový lekár, na požiadanie UCI,
jej poskytne zoznam všetkých liekov, ktoré som užíval alebo zoznam liečení,
ktoré som absolvoval.

4. Prijímam podmienky ohľadom krvných testov a prijímam podstúpiť
krvné testy.

Dátum:

Podpis žiadateľa: Podpis predsedu klubu:

(text upravený 1.01.00; 13.08.04; 15.10.04; 01.01.17)
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Forma licencie
1.1.024 Licencia má byť vo forme kreditnej karty.

Musí obsahovať nasledovné údaje:
Vpredu

INTERNATIONAL CYCLING UNION
MENO NÁRODNEJ FEDERÁCIE

UCI Kategória: UCI kód UCI ID: ROK
Národná Kategória: Číslo národnej federácie:
Priezvisko: Dátum narodenia:
Meno: Adresa:
Národnosť: Pohlavie: M / Ž.
Tím:
Klub:
Vydaná:

Vzadu

INTERNATIONAL CYCLING UNION
MENO NÁRODNEJ FEDERÁCIE
Ak fotografia nie je vyžadovaná,
držiteľ licencie spolu s licenciou
sa musí preukázať spoločne
aj s ďalším ID dokumentom,
v ktorom sa jeho fotografia nachádza.

Držiteľ licencie je povinný dodržiavať
pravidlá UCI a národných federácií.
Potvrdzuje, že sa podrobí všetkým
stanoveným anti-dopingovým a krvným testom
podľa pravidiel a výhradnej právomoci
Športového Arbitrážneho Súdu - CAS.

Podpis Prezidenta: Podpis držiteľa licencie:

(text upravený 6.10.97; 1.01.04; 13.08.04; 15.10.04; 01.01.17).

**********
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§ 2 Kategórie pretekárov

1.1.034 Pre účasť na pretekoch zaradených do medzinárodného kalendára,
kategórie pretekárov sú určené podľa veku súťažiacich definovaných ako
rozdiel medzi rokom podujatia a rokom narodenia pretekára.

(text upravený 1.01.05; 01.01.17).

1.1.034 Pre   účasť   na   súťažiach   zaradených   do   medzinárodného   kalendára
bis a národných majstrovstiev, pretekári musia byť držiteľmi UCI ID kódu.

(článok platný od 01.01.17)


