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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 25.06.2018 a 01.07.2018 
 
 

ČASŤ  1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
CYKLISTIKY 

 

Kapitola I LICENČNÝ PORIADOK 
 

§ 1   Licencie 
 

Licencia 

1.1.021   Žiadosť o vydanie licencie sa podáva na formulár, ktorý si vypracuje každá 
federácia   osobitne.  Obsah takéhoto formulára žiadateľ akceptuje (aj 
právny zástupca žiadateľa, ak je tento maloletý) bez ohľadu na formu 
prezentácie (elektronickej alebo papierovej). Formulár   musí   minimálne   
obsahovať   informácie a záväzky uvedené v nasledujúcom modeli podľa 
článkov 1.1.022 a 1.1.023. 

 

 Prihlášky podané v papierovej forme podpíše a datuje žiadateľ. 

 

 Elektronické aplikačné systémy zahŕňajú ako podmienku postupu úplnú 
akceptáciu podmienok formulára žiadosti, ako aj prehľadnej správy o 
podrobnostiach žiadosti. 

 
(text upravený 1.01.18; 25.6.18) 

 
 

1.1.023   Zadná strana (Časť II.) 
 

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. 
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2.   Zaväzujem sa rešpektovať Ústavu a pravidlá 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 
v športovom duchu a fair play. 
 
Budem sa riadiť všetkými rozhodnutiami vydanými UCI a uskutočňovať 
všetky odvolania a súdne spory pred orgánmi ustanovenými v predpisoch. 

 

Prijímam Arbitrážny súd pre šport (CAS) ako jediný kompetentný orgán pre 
odvolania podľa ustanovení UCI a za podmienok stanovených v týchto 
nariadeniach, a podľa Kódexu arbitrážneho konania pre šport. 
 
Súhlasím, že akýkoľvek spor s UCI bude predložený iba arbitrážnemu súdu 
pre šport (CAS). 
 
3.   Súhlasím s tým, že budem dodržiavať pravidlá antidopingu UCI, ako aj 
všetky dokumenty prijaté UCI v súvislosti s jeho antidopingovými pravidlami 
a v súvislosti so Svetovým antidopingovým kódexom. 
 
Súhlasím s tým, že sa kedykoľvek podrobím testovaniu v rámci súťaže a 
testom mimo súťaže, ako je ustanovené v Pravidlách antidopingu UCI a 
súvisiacich dokumentoch. Súhlasím s tým, že všetky vzorky zozbierané podľa 
pravidiel UCI v oblasti antidopingu sú vlastníctvom UCI a že takéto 
vlastníctvo môže byť prevedené UCI na inú antidopingovú organizáciu alebo 
vlastníctvom preneseným z inej antidopingovej organizácie do UCI. 
 
4.   Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že moje osobné údaje spracované 
ako súčasť mojej žiadosti o licenciu mojej národnej federácii budú 
odovzdávané a uchovávané UCI (Švajčiarsko) a súhlasím s týmito 
informáciami, ktoré sa použijú na účely správy a riadenia vrátane správy 
výsledkov a ako aj vo vzťahu k antidopingovým aktivitám a predchádzaniu 
manipulácie so súťažami. Súhlasím tiež s tým, že moje osobné informácie sa 
môžu použiť a / alebo odovzdať v prípade potreby iným subjektom, ako je 
Svetová antidopingová agentúra, národné antidopingové organizácie, 
Rozhodcovský súd pre šport, súdne orgány UCI , vnútroštátne a 
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medzinárodné orgány príslušné vo vzťahu k týmto otázkam: 
 
a. vyšetrovaniu a / alebo postupoch týkajúcich sa možného porušenia 
pravidiel UCI; a 

b. akejkoľvek inej spracovateľskej operácie s osobnými údajmi, ktorá 
je legitímna a primeraná v súvislosti so správou a riadením 
cyklistiky; a 
 
Zobral som na vedomie, že môžem kontaktovať UCI na nasledujúcej 
adrese, aby som mohol uplatniť svoje právo požiadať o prístup, 
opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov: 
support.ucidata@uci.ch. 

 
(text upravený 1.01.00; 13.08.04; 15.10.04; 01.01.17; 1.01.18;  25.06.18) 

 

1.1.023   Organizátor  a   národná   federácia  musia   poskytnúť   podporu   tímu   
alebo 

bis   pretekárovi  pozvanému  na účasť (a ktorému bol podaný prihláškový 
formulár 

         podľa článku 1.2.049), pokiaľ ide o prípadné vyžiadanie cestovných povolení. 
 

(text doplnený  25.06.18) 

 
 

§ 3   Tímy 
 

Tímy registrované UCI 
1.1.041   Nasledovné tímy sú tímy registrované UCI: 

UCI WorldTímy: viď články 2.15.047 a ďalšie; 
UCI profesionálne kontinentálne tímy: viď články 2.16.001 a ďalšie; 
UCI kontinentálne tímy a UCI ženské tímy: : viď články 2.17.001 a 
ďalšie; UCI mountain-bike tímy: viď články 4.10.001 a ďalšie; 
UCI track tímy: viď články 3.7.001 a 
ďalšie; UCI BMX tímy: viď články 6.8.001 a 
ďalšie; 
UCI cyclo-cross tímy: viď články 5.5.001 a ďalšie; 

 
Odkaz na  UCI,  názov hore uvedených kategórií tímov poukazuje iba  na 
skutočnosť, že tímy sú registrované UCI podľa aktuálnych pravidiel. 

 
(text upravený 1.01.05; 1.07.10; 1.01.15; 1.07.18). 
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§ 5   Športoví riaditelia 

 
1.1.077   Športový riaditelia musia byť držiteľmi náležitej licencie. 

 

Športový riaditelia 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 a asistenti športových riaditeľov tímov žien UCI musia 
tiež úspešne absolvovať skúšku UCI, aby mohli byť zaregistrovaní od sezóny 
2020 

 

Osoby, ktoré budú chcieť vykonávať funkciu Športový riaditelia a asistenti 
športových riaditeľov, ktorí majú v úmysle byť po prvý krát zaregistrovaní 
od roku 2013, budú musia zložiť skúšku v tom roku predchádzajúcom roku,  
od ktorého chcú 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 
Kontinentálnom Tíme. Ak nezložia tieto skúšky, športoví riaditelia (alebo 
asistenti) nezložia skúšku budú môcť môžu zostať byť registrovaní v roku 
2018, ale budú musieť zložiť skúšky v roku 2018 nasledujúcom termíne, 
aby mohli byť opäť zaregistrovaní. v roku 2019. V prípade ďalšej neúspešnej 
skúšky, takáto osoba môže byť zaregistrovaná iba v nasledujúcom roku, 
kedy skúšky zložila až po úspešnom absolvovaní skúšky. 

 

(text upravený 15.10.04; 1.01.13; 1.01.15; 1.01.17; 1.07.18). 

 
 

Kapitola II PRETEKY 

 

Sekcia 1: administratívne ustanovenia 
§ 1   Kalendár  

 

1.2.006   Každý rok, organizátori musia požiadať svoje národné federácie o zaradenie 
ich pretekov do svetového alebo kontinentálneho kalendára. 
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Vyplnením svojej žiadosti sa organizátor zaväzuje riadiť sa stanovami 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. júla 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 stanový 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; 8.02.18; 1.07.18). 
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Sekcia 2: organizácia pretekov 
 
§ 5   Pozvanie – prihlášky 

 

1.2.048   (N) Ak nie je inak špecifikované, organizátor má slobodnú voľbu si vybrať 
akýkoľvek tím alebo pretekárov na svoje podujatie, bez žiadnych ďalších 
požiadaviek braných do úvahy, čo sa týka výberu národnosti. 

 
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa pretekov MTB, BMX, 
sálovej cyklistiky, paracycling, dráhovej cyklistiky, cyklokrosu, cyklistiky 
pre všetkých  a kategórie Masters, organizátorom pretekov 
registrovaných v medzinárodnom kalendári nie je povolené žiadať od 
pretekárov a/alebo tímu žiadny účastnícky poplatok (príspevok na náklady, 
štartovné, atď.). 

 
(text  upravený  1.01.02;  1.01.04;  1.01.05;  23.09.05;  1.02.07;  1.07.11; 1.07.13; 
5.03.18; 1.07.18). 

 
1.2.052   Národné,  regionálne  a klubové  tímy,  ich  pretekári  sa  nemôžu  zúčastniť 

pretekov  v zahraničí,  pokiaľ  nedostanú  písomnú  autorizáciu  vydanú  ich 
federáciou   (okrem   tímov   a pretekárov   z tej   istej   federácie   ako   
je organizátor).  Táto  autorizácia  musí  obsahovať  dátum  platnosti  a 
mená týkajúcich sa pretekárov. 

 
Táto podmienka sa nevzťahuje pre pretekárov zmienených v ustanoveniach 
článku 2.1.011. 
 
Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na pretekárov, ktorí sa zúčastňujú 
cyklokrosových pretekov. 

 
(text upravený 1.01.01; 1.01.04; 1.01.05; 1.07.18). 

 

Kapitola III ŠPORTOVÉ VYBAVENIE 

 
1.3.025  Voľnobežky, viacnásobné prevody a brzdy nie sú povolené pre použitie na 

dráhe počas pretekov alebo tréningu. 
Kotúčové brzdy sú povolené v cyklokrose na tréning aj preteky. 
Kotúčové brzdy sú povolené na tréning aj preteky na horských bicykloch. 
Kotúčové brzdy sú povolené na tréning aj preteky v cestnej cyklistike a 
časovkách. 
Kotúčové brzdy sú povolené na tréning aj preteky v BMX. 
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Kotúčové brzdy sú povolené na tréning aj preteky v cyklotriale. 
Kotúčové brzdy sú povolené pri masových podujatiach / cyklistike pre 
všetkých / vrátane pretekov zaradených v príslušných medzinárodných a 
národných kalendároch. 
Pre preteky na ceste a cyklokrose, použitie pevného prevodu je zakázané: je 
potrebný brzdový systém, ktorý pôsobí na obe kolesá. 

 
(text upravený 1.09.04; 1.01.05; 1.01.09, 1.07.09; 1.07.10; 27.03.17; 1.07.18). 

 

§ 5   Dresy národného tímu 

 

1.3.058  Reklamné plochy sú rezervované pre použitie pre národné federácie okrem 
nasledovných prípadov: 
a) svetový pohár na dráhe 
pre pretekárov, ktorí patria do tímu registrovaného UCI, reklamné priestory 
sú vyhradené pre tím, s výnimkou obdĺžnikovej zóny 64 cm2 na prednej 
strane dresu, ktorá je vyhradená pre národnú federáciu. 

 
b) cyklokros Svetový pohár 
[ text presunutý do článku 5.3.010] 
V prípade, že pretekár má jedného alebo viac sponzorov, obdĺžnik o výške 
10  cm  a šírky 30  cm na  prednej  a  zadnej časti dresu je  v  prvom rade 
vyhradený pre ich použitie. V takomto prípade tieto obdĺžniky predstavujú 
jediné možné reklamné plochy na týchto častiach dresu. Ak, a iba vtedy, ak 
nie je na drese žiadna reklama pre sponzorov pretekára, národná federácia 
môže využiť dve obdĺžnikové zóny 64 cm2 na prednej časti dresu. 

 
Pretekári, ktorí patria do tímu alebo klubu registrovaného UCI, môžu nosiť 
dresy svojich tímov alebo klubov, ale musia túto skutočnosť oznámiť 
národnej federácii, keď sú vybraní reprezentovať. V opačnom prípade môže 
národná federácia požadovať nosiť národný dres. Národný dres je povinný 
pre národné tímy kategórie U23 a Juniori. 

 
c) BMX – zostávajúci text nezmenený 
 
(text upravený 17.07.98, 01.01.05, 14.10.08, 19.06.09; 1.07.18). 
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