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ZMEN PRAVIDIEL s PLATNOSŤOU od 1.1.2017

ČASŤ  1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
CYKLISTIKY

Kapitola III ŠPORTOVÉ VYBAVENIE
Typ

1.3.007 Bicykel a jeho príslušenstvo  musí byť takého typu, aby bol spoľahlivý a
použiteľný všetkými vyznávačmi cyklistického športu.

V dôsledku výrobných príkazov (časových obmedzení), môže byť od UCI
požadovaná výnimka pre zariadenie, ktoré je finálny produkt, ale ktoré
bude predávané až o deväť mesiacov po jeho prvom použití na súťaži.
Výrobca však musí vopred zverejniť informácie o danom zariadení
a oznámiť dátum jeho uvedenia na trh.

Akékoľvek zariadenie vo fáze vývoja, a ktoré zatiaľ nie je k dispozícii na
predaj (prototyp), musí byť pred jeho použitím predmetom žiadosti o
povolenie na UCI Materálové Oddelenie. Schválené bude iba športové
vybavenie, ktoré je v záverečnej fáze vývoja a pre ktoré komercionalizácia
sa uskutoční najneskôr do 12 mesiacov od prvého použitia na pretekoch.
Výrobca môže žiadať o jedno predĺženie stavu prototyp, ak to možno
odôvodniť z relevantných dôvodov.

UCI Materálové Oddelenie bude venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti
športového vybavenia, ktoré bude predložené na schválenie.

Použitie  vybavenia, špeciálne určeného na dosiahnutie mimoriadneho
výkonu (rekordu a pod.), nie je povolené.

(text upravený  1.11.10; 1.10.11; 01.01.17).
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1.3.024 Akékoľvek zariadenie, pridané alebo umiestnené do štruktúry bicykla,
určené na zníženie, alebo majúce takýto efekt, odporu vzduchu alebo
umelo zvýšiť pohon, ako napríklad ochranné štíty aerodynamických tvarov,
kapotážne tvary alebo iné zariadenia pripevnené na bicykel, je zakázané.

Ochranný štít je definovaný ako pevná zložka, ktoré slúži ako kryt proti
vetru alebo ochrana proti vetru, ktorý má chrániť ďalší fixný prvok bicykla,
určený na zníženie odporu vzduchu.
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Kapotážny tvar je definovaný ako predĺženie alebo zoštíhlení profilu.
Aerodynamický tvar je tolerovaný pokiaľ pomer dĺžky L k priemeru  D
neprekročí hodnotu 3. Toto pravidlo sa nevzťahuje na rám a vidlicu bicykla.

praktický spôsob potvrdzujúci existenciu kapotáže pohybujúcej sa časti,
napr. kolesa: musí byť možné vložiť pevnú kartu typu „kreditná karta“
medzi pevnú a pohyblivú časť.

Kapotáž je definovaná ako použitie alebo adaptácia súčasti bicykla takým
spôsobom, ktorý obklopuje pohyblivú časť bicykla, ako sú napríklad kolesá
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alebo reťaz. Preto by malo byť možné prejsť pevnou kartou (ako kreditná
karta) medzi pevnú a pohyblivú časť.

(text upravený 01.01.17).

1.3.010 Nasledovné reklamné plochy na národnom drese sú povolené:-
 predná časť dresu: 2 obdĺžnikové zóny o veľkosti maximálne 64 cm2;
 oblasť zahŕňajúca ramená a rukávy: pás maximálne 5 cm vysoký;
 na stranách dresu: 9 cm široký pás;
 na stranách krátkych nohavíc: 9 cm široký pás;
štítok výrobcu (2530 cm2) sa môže objaviť len raz na drese a raz na každej
nohe krátkych nohavíc.

Reklama na drese a krátkych nohaviciach  sa môže líšiť od jedného
pretekára k druhému.
Dizajn dresu a krátkych nohavíc sa môže líšiť od jednej kategórie pretekárov
ku druhej.

Reklama na ochranných nohaviciach nosených na súťažiach zjazd MTB,
cyklotrialu a BMX nie je predmetom obmedzenia reklamy na krátkych
nohaviciach.

Dodatočne sa môže objaviť meno pretekára na zadnej časti dresu.

Hore uvedené opatrenia sa tiež vzťahujú aj na ostatné časti oblečenia
nosených počas súťaže (pláštenky, bundy, atď.).

(text upravený 1.01.00, 1.01.03, 1.1.04, 01.01.05; 01.01.17).


