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ZMENA PRAVIDIEL s PLATNOSŤOU od 1.1.2017

ČASŤ  1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
CYKLISTIKY

§ 4 Rozhodcovia

1.1.051 Titul národného rozhodcu je udelený národnou federáciou, ktorá je
kompetentná vydať jeho licenciu. Národné federácie určia spôsob, status
a funkciu rozhodcu v súlade s princípmi uvedenými vyššie.

(text upravený 01.01.17).

Elite národný rozhodca

1.1.052 Titul elite národný rozhodca udeľuje UCI v disciplínach  určených   UCI,
bis osobám, ktoré úspešne zvládli schválený kurz UCI, na ktorý UCI delegovala

inštruktora.

Takáto kvalifikácia je podmienkou pre uchádzačov o kvalifikáciu UCI
medzinárodný rozhodca v disciplínach Cesta, MTB a BMX.

(článok platný od 01.01.17)

UCI Medzinárodný rozhodca

1.1.054 Možnosť byť pozvaný na výberové konanie stať sa UCI medzinárodným
rozhodcom, dotyčná osoba musí spĺňať nasledovné podmienky:
1) Byť národným, resp. elite národným rozhodcom, držiteľom licencie

národnej federácie, ktorá je členskou federáciou UCI;
2) Byť navrhnutý touto národnou federáciou. Od tejto federácie je

požadované zaslať žiadosť podpísanú jej prezidentom alebo
prezidentom delegovanej osoby, ktorá bude obsahovať nasledovné:

- Kópiu oficiálneho občianskeho preukazu (pas, atď.) potvrdzujúci, že
kandidát osoba - je vo veku od 25 do 50 rokov v čase jeho výberu
UCI;
- pre disciplíny Cesta, MTB a BMX: kvalifikáciu elite národný rozhodca
získanú po úspešnom zvládnutí absolvovaní a zložení kurzu elite
národného rozhodcu schváleného UCI, ktorý viedol na ktorom bol
delegovaný inštruktor UCI;
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- Dôkaz o tom, že aktívne vykonával funkciu národného respektívne
elite národného rozhodcu v dvoch predchádzajúcich rokoch pred
pozvaním na skúšky;

3) Má vynikajúcu znalosť UCI pravidiel;
4) Ovláda jazyk, v ktorom bude kurz vedený, a to jeden z dvoch oficiálnych

jazykov UCI (francúzština alebo angličtina).

Konečný výber kandidátov vykoná UCI na základe potrieb, doručených
žiadostí, miest k dispozícii. Dodatočne, môžu byť stanovené ďalšie kritériá,
ktoré sú pre kurz špecifické.
UCI určuje prvý výber na báze prijatých prihlášok a miest, ktoré má
k dispozícii. Vybraní kandidáti musia zložiť predvýberovú skúšku, na ktorej
je testovaná znalosť UCI pravidiel a jazyka, v ktorom bude test vykonávaný.
V prípade nezloženia skúšky, kandidátovi bude umožnené opakovať skúšku
iba raz.

Pre kandidáta, ktorý zloží predvýberovú skúšku a nebude sa môcť zúčastniť
kurzu pre Medzinárodných rozhodcov UCI z oprávnených dôvodov, zloženie
predvýberovej skúšky zostane v platnosti do ďalšieho kurzu pre
Medzinárodných rozhodcov UCI.
V prípade nezloženia teoretickej skúšky Medzinárodných rozhodcov UCI,
kandidát bude musieť opakovať predvýberovú skúšku.

Ak bude uvedené falošné vyhlásenie, kandidát bude vylúčený zo všetkých
kurzov a skúšok. Ak bude nutné, bude mu aj odobratý titul medzinárodného
rozhodcu. Dotyčnej osobe je umožnené podať odvolanie na UCI arbitrážnu
komisiu (UCI arbitral board).

(text upravený 1.01.03; 1.04.05; 1.01.07; 30.01.09; 1.01.10; 1.02.11; 1.02.13;
01.01.17).

1.1.055 Kandidáti, ktorí zložia predvýberovú skúšku, sa budú môcť zúčastniť
tréningového kurzu pre Medzinárodných rozhodcov.

Tréning bude vedený uznanými inštruktormi UCI.

(text upravený 1.01.07).

(článok zrušený 1.01.17).
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Tréningové kurzy

1.1.056 Tréningový kurz bude hlavne zameraný na špecializáciu niektorých disciplín
cyklistiky. sa bude skladať ako aj z teoretických znalostí pravidiel, tak aj z ich
praktickom uplatnení v praxi.

(článok upravený 1.01.17).

1.1.058 Skúšobná komisia sa bude skladať z inštruktorov, ktorí budú viesť kurz.
Teoretické skúšky sa skladajú z písomnej a ústnej časti. Dve tretiny bodov sa
získa z písomných skúšok a jedna tretina z ústnych skúšok. V prípade
nezloženia skúšok, kandidátovi bude umožnené opakovať skúšku druhý
krát. Dve neúspešné skúšky v rovnakej disciplíne znamenajú vylúčenie zo
skúšok v iných disciplínach.

(text upravený 1.01.03; 1.01.17)

1.1.059 V priebehu 24 mesiacov po zložení praktických skúšok Medzinárodného
rozhodcu, kandidát musí zložiť praktickú skúšku ako prezident
rozhodcovského zboru na medzinárodných pretekoch. UCI inštruktor bude
hodnotiť kandidáta v jeho praktickej skúške. V prípade nezloženia skúšky,
kandidátovi bude umožnené opakovať praktickú skúšku iba raz.

(text upravený 1.01.07; 30.01.09).

1.1.060 Kandidát, aby získal titul Medzinárodného rozhodcu UCI, musí získať 2/3
bodov z maxima na teoretických skúškach a úspešne zložiť praktickú skúšku.

(text upravený 1.01.05;  1.01.07). (článok zrušený 1.01.17).

1.1.061 Kandidát, ktorýzíska menej bodov než sú 2/3 z maxima, získa certifikát, že
sa zúčastnil tréningového kurzu.
Medzinárodní rozhodcovia sa budú pravidelne hodnotiť, aby bolo zaručené,
že spĺňajú požadovanú úroveň spôsobilosti, a aby si udržali svoju
kvalifikáciu.

Rozhodcovia budú pravidelne pozývaní zúčastňovať sa seminárov za účelom
školenia a zlepšovania si svojich zručností.
Tieto semináre budú ukončené hodnotením ich spôsobilosti.

Rozhodcovia budú hodnotení písomne, ústne alebo prakticky na pretekoch.

Tieto semináre za účelom školenia a zlepšovania si svojich zručností,
rovnako ako aj hodnotenia, sú vedené UCI lektormi a hodnotiteľmi
delegovanými UCI.
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Rozhodcovia, ktorí sa nebudú zúčastňovať seminárov za účelom školenia
a zlepšovania si svojich zručností alebo budú považovaní, že nedosahujú
požadovanú úroveň kvalifikácie, nebudú opätovne delegovaní UCI.

Ak to bude nutné, môže byť aj odobraná kvalifikácia UCI medzinárodneho
rozhodcu.

(text upravený 1.01.04;  1.01.07; 1.01.17).

1.1.061 Medzinárodní    rozhodcovia   budú    pravidelne    preskúšavaní,   aby   bolo
bis garantované, že dosahujú požadovanú úroveň vedomostí a potvrdili tak

svoj titul.

Rozhodcovia budú pravidelne pozvaní na tréningové semináre, aby si
zlepšili svoje zručnosti. Tieto semináre budú ukončené odborným
ohodnotením.

Rozhodcovia budú hodnotení písomne, ústne alebo prakticky na pretekoch.

Tréningové semináre a zlepšovanie si zručností, rovnako ako aj hodnotenie,
budú vedené UCI inštruktormi a hodnotiteľmi, ktorí budú delegovaní
rozhodcovskou komisiou.

Rozhodcovia, ktorí sa  nezúčastnia tréningových seminárov a zlepšovania si
zručností, zároveň aj tí, ktorí nedosiahnu požadovanú úroveň zručnosti,
nebudú viac delegovaní rozhodcovskou komisiou. Ak bude nevyhnutné,
bude im odobratý aj titul Medzinárodného rozhodcu.

(text upravený 1.01.07, 1.02.07; 1.02.11). [článok zrušený 1.01.17].

Status

1.1.065 Všetci medzinárodní rozhodcovia môžu byť predmetom disciplinárneho
konania, keď sú delegovaní na medzinárodné podujatie UCI.

(text upravený 1.01.17).

1.1.066 V prípade, že medzinárodný rozhodca, hoci aj v prípade, že nerozhoduje,  sa
dopustí priestupku voči pravidlám UCI alebo Kódexu správania Rozhodcov
etického kódexu pre Medzinárodných rozhodcov alebo spôsobí cyklistike
ako športu alebo UCI materiálnu škodu alebo morálnu ujmu akéhokoľvek
druhu, môže byť bude potrestaný nasledovne jednou z nasledovných
možností:
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 Budú mu pozastavené delegácie činnosť na určité obdobie;
 Bude mu odobraná kvalifikácia UCI medzinárodneho rozhodcu Bude

vyškrtnutý zo zoznamu Medzinárodných rozhodcov.

(text upravený 1.02.07; 26.01.07; 1.01.17).

1.1.067 UCI predloží túto záležitosť pred Disciplinárnu komisiu UCI. Rozhodnutie
arbitrážnej komisie Disciplinárnej komisie UCI je konečné a nie je
predmetom odvolania.

(text upravený  6.10.97; 1.01.03; 1.01.10; 1.01.17).

1.1.068 UCI je povinná predložiť takýto prípad rozhodcu, ak národná federácia o to
požiada. Táto žiadosť musí byť zdôvodnená a doplnená dôkazovou
dokumentáciou.

(text upravený  6.10.97; 1.01.03). [článok zrušený 1.01.17].

Delegácia
1.1.070 Rozhodcovia sú delegovaní UCI a/alebo národnou federáciou, aby

dohliadali na preteky zaradené do medzinárodného kalendára, ako je
uvedené v článku 1.2.116. Komisia rozhodcov môže podľa potreby,
delegovať jedného alebo viacerých rozhodcov pre preteky zaradené
do medzinárodnom kalendára, a to buď ako prezidenta rozhodcovského
zboru alebo ako člena rozhodcovského zboru.

(text upravený 15.10.04; 1.02.11; 1.01.17).

1.2.116 Rozhodcovský zbor sa môže skladať z rozhodcov delegovaných podľa článku
1.1.070.

Počet a funkcie rozhodcov delegovaných na každé preteky musí byť určený
podľa nasledujúcej tabuľky uvedenej nižšie.
Tam, kde je to vhodné, a v závislosti od dostupnosti, národné federácie
musia rešpektovať nasledujúce poradie priority pri delegovaní rozhodcov:
medzinárodný rozhodca, elite národný rozhodca (pre Cesta, MTB a BMX),
národný rozhodca:

(text upravený 1.01.05; 26.01.07; 1.02.11; 1.10.11; 1.07.12; 1.02.13; 1.01.17).
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1.2.116 CESTA

Pozícia a funkcia Dele-
govaný OH MS CC,

RG
CMM
UWCT UWT Grands

Tours HC 1tr 2tr WWT
MJ,
MU,
WU

NC

Hlavný rozhodca
UCI 1 -

NF - 1***

Člen
UCI 7 4 6 - 2 3 -

NF - - 3* 2 3* 2 - - 2* 2** 2*** 2** 2*** 2***
0

Časomerač
(pre etapové preteky) NF 1***

(2 časomerači sa odporúčajú pre etapy v časovkách)

Cieľový rozhodca NF 1***

Minimálny počet
dodatočných rozhodcov,
ktorí pôsobia v autách
alebo na motorkách,
zavisiace od počtu
účastníkov a povahy
pretekov

NF 6***
10 10 5***

2 - 6
9***

10
3**
2-4

4**
3-6

3***
2-6

3***
2-6

3***
0-2

3***
4-3

3***
0- 2

3***
0

* UCI Medzinárodný rozhodca
** UCI Medzinárodný rozhodca. V prípade neexistencie UCI medzinárodného rozhodcu v krajine, jeden rozhodca môže byť elite národný

rozhodca krajiny.
*** UCI Medzinárodný rozhodca, elite národný rozhodca alebo národný rozhodca (v takomto poradí)
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1.2.116  MTB

Pozícia a funkcia Dele-
govaný OH MS MS

(Maratón)
CMM

(Masters) CDM SHC,
HC

S1,
S2,
C1,
C2

C3
Maratón

Série,
Enduro

CC RG NC

Hlavný rozhodca UCI 1 -

NF - 1***

Asistent hlavného UCI 1 - 1**** -

NF - 1** 1* 1** 1* 1** 1***

Sekretár UCI 1 - 1 -

NF - 1* 1*** 1* 1***
Štartér
 1 pre preteky XC
 1 pre preteky DHI
2 pre preteky XC a
DHI

UCI 1 2 2 -

NF - 2*** 2* 2*** 2* 2***

Cieľový rozhodca UCI 1 -

NF - 1*** 1* 1*** 1* 1***
Dodatoční
rozhodcovia.
Závisí od počtu
účastníkov a povahy
pretekov

NF 2** 4-6*** 2-
4*** 2*** 1*** - 4-6*** 0-

2***

* UCI Medzinárodný rozhodca
** UCI Medzinárodný rozhodca. V prípade neexistencie UCI medzinárodného rozhodcu v krajine, jeden rozhodca môže byť elite národný

rozhodca krajiny.
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*** UCI Medzinárodný rozhodca, elite národný rozhodca alebo národný rozhodca (v takomto poradí)
**** UCI Medzinárodný rozhodca delegovaný iba v prípade, že sa konajú spoločné preteky: XCO a DHI

1.2.116 BMX

Pozícia a funkcia Dele-
govaný OH MS CDM RG;CC HC; C1 CN

Hlavný rozhodca
UCI 1 -

NF - 1***

Asistent
UCI 1 -

NF - 1* 1** 1***0

Sekretár
UCI 1 1 2 1 -

NF - 1* 1** 0 1***0

Člen
UCI 2 4 1 1 -

NF - 1*** 1** 0 1***0

Dodatoční rozhodcovia NF 4*** 2 9*** 0 4*** 0 -

* UCI Medzinárodný rozhodca
** UCI Medzinárodný rozhodca. V prípade neexistencie UCI medzinárodného rozhodcu v krajine, jeden rozhodca môže byť elite národný

rozhodca krajiny.
*** UCI Medzinárodný rozhodca, elite národný rozhodca alebo národný rozhodca (v takomto poradí)
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1.2.116 CYKLOKROS

Pozícia a funkcia Dele-
govaný MS CMM CDM CC CL1 CL2 NC

Hlavný rozhodca
UCI 1 -

NF - 1**

Sekretár
Cieľový rozhodca

UCI 1 -

NF - 1** 1* 1** 1**

Člen
UCI 2 3 -

NF - 1* 2 2* 1* 2 1* 1** 0 1**

Dodatoční rozhodcovia NF 4** 3** 4** 2 3** 2 2** 3**

* UCI Medzinárodný rozhodca

** UCI Medzinárodný rozhodca alebo národný rozhodca
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1.2.116 SÁLOVÁ   CYKLISTIKA

Pozícia a funkcia Dele-
govaný

Bicykle
-bal

Kraso-
jazda

Bicykle-
bal

Bicykle-bal
CL A

súťaže

Krasojazda
CL A

súťaže

Bicykle
-bal
CL B

súťaže

Kraso-
jazda
CL B

súťaže

Ostatné
súťaže

MS CDM

Hlavný rozhodca
UCI 1 - -

NF - 1* 1** -

Členovia
rozhodcovského
zboru

UCI 5 6 3  (4 vo
finále) - -

Členovia
rozhodcovského
zboru

NF

-

2*
(Pochádzajúci

z dvoch
rôznych krajín)

2* (Pochádzajúci
z dvoch rôznych

krajín, rozhodca -
hlásateľ)

2** 1
2**

(rozhodca -
hlásateľ)

-

- 2 licencovaní
rozhodcovia

2 licencovaní
rozhodcovia -

* Medzinárodný rozhodca

** Medzinárodný alebo národný rozhodca


