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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 01.10.2018 
 
 

ČASŤ  1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
CYKLISTIKY 

 

Kapitola I LICENČNÝ PORIADOK 

 
1.1.006    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 antidopingových pravidiel UCI alebo 
antidopingových pravidiel akejkoľvek inej organizácie. 

 

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 antidopingových 
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 
 
Licencia ako personál alebo manažér športovca podľa článku 1.1.010 (1.4 a 
1.5) Pravidiel UCI sa neudeľuje osobe, ktorá bola uznaná vinnou alebo 
spolupáchateľom súdom (alebo iným súdnym alebo správnym orgánom) , 
arbitrážnemym súdom, UCI Antidoping Tribunal alebo akýmkoľvek iným 
disciplinárnym súdom alebo orgánom v ktorejkoľvek z nižšie uvedených 
situácií: 
 

1. Žiadna licencia ako personál alebo manažér športovca sa nevystaví 
osobe, ktorá: 
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a. Bol uznaný vinným alebo spolupáchateľom obchodovania 
alebo pokusu o obchodovanie s ľubovoľnými zakázanými 
látkami alebo zakázanou metódou (článok 2 ods. 2 
antidopingových pravidiel UCI) alebo za rovnocenný 
priestupok, alebo 

b. Bol uznaný vinným alebo spolupáchateľom pri podávaní alebo 
pri pokuse o podanie zakázanej látky alebo metódy 
ktorémukoľvek pretekárovi (článok 2.8 antidopingových 
pravidiel UCI) alebo za rovnocenný priestupok, alebo 

c. Bol uznaný vinným alebo spolupáchateľom technologického 
podvodu v zmysle článku 12.4.003 Pravidiel UCI alebo za 
rovnocenný priestupok. 

2. Žiadna licencia ako lekár, pomocný asistent alebo iná licencovaná 
činnosť súvisiaca so zdravím, sa neudelí osobe, ktorá bola uznaná 
vinnou alebo spolupáchateľom porušenia akéhokoľvek 
antidopingového pravidla alebo za rovnocenný priestupok. 

 
Bez ohľadu na vyššie uvedené, môže byť žiadateľovi udelená licencia, 
ak došlo k porušeniu antidopingového pravidla bez úmyslu alebo 
nedbanlivosti, alebo bez významnej chyby alebo nedbanlivosti, a 
uplynulo viac ako 5 rokov od ukončenia pozastavenia činnosti, 
uloženého za posledný priestupok, ktorý bol braný do úvahy. 

 
3. Žiadna licencia ako manažér športovca, generálny manažér, manažér 

tímu, tréner, športový riaditeľ, alebo na akúkoľvek inú riadiacu, 
výkonnú alebo tréningovú licenčnú činnosť, sa neudelí osobe, ktorá: 
a. Bol uznaný vinným alebo spolupáchateľom úmyselného 

porušenia antidopingového pravidla alebo za rovnocenný 
priestupok, alebo 

b. Bol uznaný vinným z viacerých neúmyselných porušení 
antidopingových pravidiel alebo z rovnocenných priestupkov 

 
4. Žiadna licencia ako mechanik, vodič alebo iná administratívna, 

logistická, podporná alebo technická licencovaná činnosť sa neudelí 
osobe, ktorá: 
a. Bol uznaný vinným alebo spolupáchateľom najmenej dvakrát 

za úmyselné porušenie antidopingových pravidiel alebo 
rovnocenný trestný čin. 

 
Vo vzťahu k situáciám uvedeným v bodoch 3 a 4 môže byť povolenie 
udelené, ak uplynulo viac ako päť rokov od ukončenia pozastavenia 
uloženého za posledný priestupok, ktorý bol braný do úvahy. 
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Národná federácia okamžite informuje UCI o akomkoľvek rozhodnutí - či 
udeľuje alebo odmieta udeliť licenciu - vykonané v súvislosti s týmto 
článkom (alebo pre ktoré bolo primerane vykonané posúdenie vyššie 
uvedených podmienok). 
 
Akékoľvek takéto rozhodnutie môže byť predložené UCI a / alebo 
žiadateľom pred Arbitrážnu radu UCI do 30 dní od jeho oznámenia. 
 
Tento článok v jeho súčasnej verzii sa vzťahuje na všetky žiadosti o 
povolenia podané po nadobudnutí jeho účinnosti. Výnimočne sa 
predchádzajúca verzia tohto článku použije vždy, keď sa niektorý z 
posudzovaných priestupkov vyskytne aspoň čiastočne pred nadobudnutím 
jeho účinnosti a na základe zásady Lex Mitior by hodnotenie bolo priaznivé 
pre žiadateľa. 
 
Ako výnimka z vyššie uvedeného, čakacia doba 5 rokov, ktorá sa má 
dodržať v situáciách uvedených v bodoch 3 a 4, sa nevzťahuje na osoby, 
ktoré s UCI podpísali súhlas s následkami pred účinnosťou tohto článku.  

 

(text upravený 15.10.04, 07.01.11, 1.10.11; 01.01.17; 1.10.18). 

 
Predná strana (Časť I.) 

1.1.022   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: 
6.   Email 
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 
7.   Miesto a adresa trvalého bydliska v čase žiadosti: 
8.   Miesto   a krajina   bývalého   trvalého   bydliska,   ak   bolo   zmenené   

v poslednom roku: 
9.   Krajiny, v ktorých má žiadateľ iné bydliská: 
10. Kontaktná osoba: 

Telefónne číslo kontaktnej osoby1: 
11. Inštitúcia     (federácia     alebo     UCI),     ktorá     vydala     žiadateľovi 

predchádzajúcu licenciu: 
12. Inštitúcia (federácia alebo UCI), ktorá zamietla vydať licenciu počas 
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posledných troch rokov: 
13. Klub žiadateľa: 
14. UCI tím žiadateľa (meno a typ): 

15. 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: 

16. 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. 
17. 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. 
 
1 - Beriem na vedomie, že sa dôrazne odporúča zadať kontaktnú osobu,  
ktorú je možné kontaktovať v prípade núdze alebo incidentu, ktorý sa 
týka mojej účasti na pretekoch. V tejto súvislosti potvrdzujem, že 
kontaktná osoba uvedená na formulári súhlasila s uvedením jej 
totožnosti a kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v mojej licencii. 
 

(článok upravený 15.10.04; 01.01.17; 1.01.18; 1.10.18). 
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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 ID:                        ROK:  

Národná Kategória:  Číslo národnej federácie: 

Priezvisko:  Dátum narodenia: 

Meno:                   Adresa: 
Národnosť: Pohlavie: M/Ž  

Tím: Klub: 
Vydaná: 
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Vzadu 
 

INTERNATIONAL CYCLING UNION  
MENO NÁRODNEJ FEDERÁCIE 

 
Ak fotografia nie je vyžadovaná,    
držiteľ licencie spolu s licenciou   
sa  musí  preukázať  aj ďalším  ID   
dokumentom, v ktorom sa jeho   
fotografia nachádza.   
     

      
 
 
 
 

 

 
 

Text na zadnej strane licencie: 
Súhlasím s tým, že budem dodržiavať a budem viazaný ústavou a 
nariadeniami UCI, najmä pravidlami antidopingu UCI. Tiež uznávam výlučnú 
právomoc arbitrážneho súdu pre šport (CAS) v Lausanne, Švajčiarsko, ako to 
ustanovujú príslušné ustanovenia Pravidiel UCI. 
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Všetky národné federácie musia vydávať licencie, ktoré sú v podstate 
rovnaké, ako vyššie uvedený formát. Rok licencie musí byť v pozícii a 
zobrazenej veľkosti písma. Táto povinnosť nadobúda účinnosť pre licenciu 
na rok 2020, ale federácie sa dôrazne vyzývajú, aby implementovali 
revidovaný formát licencie už v roku 2019. Ak si Federácia želá vybaviť 
licencie QR kódom, alebo čiarovým kódom, na zadnej strane licencie je na 
tento účel uvedený priestor. 
 
(text upravený 6.10.97; 1.01.04; 13.08.04; 15.10.04; 01.01.17; 1.01.18; 1.10.18). 

 
1.1.028   [ č l á n o k  z r u š e n ý  1 . 1 0 . 1 8 ]  

Farba licencie sa musí líšiť z roka na rok v nižšie uvedenom poradí: 
2015: červená 
2016: zelená 
2017: biela 
2018: žltá 
2019: modrá 
2020: 
červená atď. 
 
Federácia sa môže rozhodnúť nevydávať licencie podľa vyššie uvedenej 
farebnej schémy. V takomto prípade musí rok platnosti licencie na prednej 
a zadnej strane licencie zreteľne vyznačený. 

 
(text upravený 1.01.04; 15.10.04; 1.10.10; 1.01.16; 8.02.18). 

 


