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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 1.01.2019 
 
 

ČASŤ  1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
CYKLISTIKY 

 

Kapitola I LICENČNÝ PORIADOK 

 

§ 1   Licencie 

 
1.1.033   A Pre Majstrovstvá sveta, kontinentálne majstrovstvá a pre tímy, ktoré sa 

zúčastňujú  súťaže    svetového   pohára,  pretekár môže byť  vybraný 
iba federáciou svojej štátnej príslušnosti, bez ohľadu na to, ktorá 
federácia licenciu vydala. Pretekár spadá  do právomoci pravidiel a 
disciplinárnych postupov národnej federácie svojej štátnej príslušnosti vo 
všetkých záležitostiach čo sa týka jeho výberu pre národný tím. 

 
Pretekár   bez   štátnej   príslušnosti  môže   reprezentovať  iba   národnú 
federáciu krajiny, kde má dlhodobý pobyt minimálne päť rokov. 

 
B  Od pretekára, ktorý má viacero štátnych príslušností, je požadované, 

aby si z nich vybral  pri  príležitosti  prvej  žiadosti  o vydanie  licencie.  
Táto  vybraná štátna príslušnosť bude pretekárovou štátnou 
príslušnosťou vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa pravidiel UCI. Prvá 
žiadosť o vydanie licencie trvale určuje pretekárovu štátnu príslušnosť 
počas jeho celej kariéry okrem nasledovných prípadov: 
 
Pretekár môže požiadať o zmenu štátnej príslušnosti na UCI v 
nasledujúcich prípadoch a za nasledujúcich podmienok: 

a.   Ak  stratí  zmienenú  štátnu príslušnosť  z  akejkoľvek  príčiny  a bez  
ohľadu  na paragraf  b,  pretekár  si  môže  vybrať  inú  štátnu 
príslušnosť,  na  ktorú má nárok podľa civilného štatútu; 

b.   Ak bol pretekár neplnoletý v čase prvej žiadosti o vydanie licencie podľa 
relevantného zákona každej príslušnej federácie jeho súčasnej federácie, 
pretekár si môže vybrať inú štátnu príslušnosť, na ktorú má oprávnenie 
podľa civilného štatútu ktorú má ,  keď žiada  o vydanie  licencie  po  prvý  
krát  potom,  čo  dosiahol  plnoletosť v súlade so zákonom každej 
príslušnej národnosti; 

c.  Ak má pretekár inú štátnu príslušnosť ako je uvedená v písmenách a. 
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a b. Ak  pretekár  získa ďalšiu  národnosť,  pretekár  si  môže  vybrať  
túto národnosť.  Túto  voľbu  môže  urobiť  najneskôr,  keď  žiada  o 
vydanie licencie druhý rok, rok po tom, čo získal novú národnosť. Táto 
voľba je konečná za  predpokladu, že  pretekár  stratí  príslušnú 
národnosť (§2a) alebo ak je dosiahnutá globálna dohoda (§2d); 

d.   Vo výnimočných prípadoch a v prípade súhlasu týkajúcich sa národných 
federácií  (príslušných  národností)  a UCI,  pretekár  si  môže  vybrať  inú 
národnosť, na ktorú má oprávnenie podľa civilného štatútu, dokonca aj 
keď už urobil počiatočnú voľbu, ktorú v princípe považoval za konečnú. 
Zmena tohto druhu je povolená iba raz za pretekárovu kariéru; 

e.   V prípade popísanom v §2c a §2d a tiež, keď pretekár už reprezentoval 
pôvodnú národnosť na súťažiach popísaných v §1, pretekár, ktorý si 
oprávnene vybral novú národnosť, nemôže byť vybraný ani sa zúčastniť: 

i. Majstrovstiev sveta  konajúcich sa  v roku,  v ktorom pretekárovi 
zmenu národnosti odsúhlasila UCI; 

ii. Majstrovstiev  sveta  konajúcich  sa  v roku  potom  ako  si  zmenil 
národnosť. 

 
Príklad: pretekár národnosti A získa národnosť B 1. júla 2013 a odteraz žiada 
reprezentovať    národnosť    B.    Zmena    národnosti    je    schválená    UCI 
5. októbra 2013. Pretekár nemôže reprezentovať národnosť B na 
Majstrovstvách sveta v roku 2013 (i) ani v roku 2014 (ii). Avšak pretekár môže 
okamžite reprezentovať národnosť B na iných súťažiach, obzvlášť na 
Majstrovstvách kontinentu alebo ako člen národného tímu na pretekoch 
Svetového   pohára.   Pretekár,   ktorý   nikdy   nereprezentoval  krajinu   A na 
Majstrovstvách sveta, Majstrovstvách kontinentu alebo nebol členom 
národného tímu na pretekoch Svetového pohára, nie je predmetom týchto 
obmedzení a môže krajinu B reprezentovať na Majstrovstvách sveta okamžite. 

 
S cieľom legalizovať zmenu svojej štátnej príslušnosti, Ppretekár musí poslať 
na UCI Legal Services nasledovné dokumenty, aby legalizoval svoj výber 
národnosti: 

 
•  Dôkaz o získaní vybranej štátnej príslušnosti, ktorý je preukázaný 

vydaným dokladom kompetentnej inštitúcie (ex: pas, alebo 
osvedčenie, vydané ministerstvom, konzulátom, veľvyslanectvom, 
atď.), ktorá dosvedčuje dátum získania národnosti. 

•  Formálne podpísané vyhlásenie pretekára, aj s dátumom, na ktorom 
vyjadruje výber štátnej príslušnosti a skutočnosť, že vie o 
obmedzeniach účasti, ak je to uplatniteľné pretekár si uvedomuje, že 
jeho výber je konečný pre celú jeho kariéru podľa pravidiel UCI. 
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Ako náhle je zmena štátnej príslušnosti potvrdená, UCI to oznámi pretekárovi a 
príslušným národným federáciám. 
 
V prípade zmeny štátnej príslušnosti si pretekár udrží jednotlivé body získané 
počas svojej kariéry. Body, ktoré získala národná federácia jeho bývalej štátnej 
príslušnosti, jej zostávajú. 
 
V prípade uvedenom v písmene C a za predpokladu, že pretekár sa už zúčastnil 
aspoň jednej z udalostí uvedených v odseku A (kategórie Elite / U23 / Junior), 
pretekár sa nebude môcť zúčastniť jedných nasledujúcich Majstrovstiev sveta 
a Kontinentálnych majstrovstiev (kategórie Elite / U23 / Junior) po potvrdení 
zmeny štátnej príslušnosti UCI. 
 
V prípade druhej zmeny štátnej príslušnosti podľa písmena c a za predpokladu, 
že pretekár sa už zúčastnil aspoň jednej z udalostí uvedených v odseku A 
(kategórie Elite / U23 / Junior), pretekár sa nebude môcť zúčastniť na dvoch 
nasledujúcich Majstrovstvách sveta a kontinentálnych majstrovstvách 
(kategórie Elite / U23 / Junior) po potvrdení zmeny štátnej príslušnosti UCI. 

 

C Pretekár,  ktorý  si  zmení  národnosť, nemôže reprezentovať na 
Majstrovstvách sveta, ktoré sa konajú v roku, kedy zmenu odsúhlasila UCI, ani 
na Majstrovstvách sveta v ďalšom roku po zmene národnosti. 

 
Poznámka: zmena národnosti znamená, že osoba národnosti A príde o túto 
národnosť potom, čo získala národnosť B. V tomto prípade nie je potrebné 
robiť výber národnosti, ktorý je popísaný v §2c. 

 
Pretekár musí poslať na UCI Legal Services nasledovné dokumenty, aby 
legalizoval jeho výber národnosti: 

 
•  Dôkaz o získaní vybranej národnosti, ktorý je preukázaný vydaným 

dokladom kompetentnej inštitúcie (ministerstvo, konzulát, 
veľvyslanectvo, atď.), ktorá dosvedčuje dátum získania národnosti. 

•  Formálne podpísané vyhlásenie pretekára, aj s dátumom, na ktorom 
vyjadruje výber národnosti a skutočnosť, že pretekár si uvedomuje, že 
jeho výber je konečný pre celú jeho kariéru podľa pravidiel UCI. 

 
C  Účasť na  národných majstrovstvách je riadené podľa článku 1.2.028 

týchto pravidiel. 

 
D  Určenie krajiny, ktorú bude pretekár reprezentovať na  Olympijských a 
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Paralympijských hrách je riadené Olympijskou chartou a príručkou 
Medzinárodného paralympijského výboru (IPC). 

 
(text upravený 8.06.00; 1.01.04; 1.10.11; 1.05.14; 1.01.19). 

 

§ 2   Kategórie pretekárov 

 
1.1.035   Bez ohľadu na súvisiace platné ustanovenia, iba pretekári vo veku 17 rokov 

a starší, ktorým bola vydaná licencia pre jednu z medzinárodných 
kategórií uvedených nižšie, majú právo sa zúčastňovať súťaží zaradených 
do medzinárodného kalendára. Avšak, pretekári vo veku 16 rokov alebo 
mladší sa môžu zúčastniť medzinárodných súťaží BMX (vrátane pretekov 
BMX Freestyle) Para-cyklistických pretekoch, ak to príslušná legislatíva 
nezakazuje. 

 

(text upravený 1.01.05; 1.01.17; 1.01.19). 

 
Muži 

1.1.036   Mládežnícke kategórie 
Tieto  kategórie  zahŕňajú  pretekárov  vo  veku  16  rokov  a mladších  a 
sú kontrolované národnými federáciami, okrem článku 1.1.035, ktorý sa 
týka BMX Para-cyklistiky. 

 
Juniori (MJ: Muži Junior) 
Táto kategória zahŕňa na pretekárov vo veku 17 a 18 rokov. 

 
Under 23 (MU: Muži do 23 rokov) 
Táto kategória zahŕňa pretekárov vo veku od 19 do 22 rokov. 
Pretekár v tomto veku, ktorý je členom UCI WorldTímu je pokladaný de 
facto ako elite. 
Ak takýto pretekár, ktorý má stále menej ako 23 rokov, prestane patriť do 
UCI WorldTímu, čo ho virtuálne zaraďuje do kategórie elite, bude 
rekvalifikovaný do kategórie Under 23. 

 
Elite (ME: Muži Elite) 
Táto kategória zahŕňa pretekárov vo veku 23 rokov a starších. 

 
Masters (MM: Muži Masters) 
Táto  kategória  zahŕňa  pretekárov  vo  veku  30  rokov  a starších,  ktorí  
si vybrali tento status. Výber statusu masters nie je umožnené 
pretekárom patriacim do tímu registrovaného na UCI. 
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Para-cyklisti 
Táto  kategória  zahŕňa  pretekárov  s postihnutím,  ako  je  
špecifikované systémom funkčnej klasifikácie UCI popísanej v časti 16, 
kapitola V. Para-cyklistom  môže  alebo  nemusí,  zo  zdravotných  
a bezpečnostných dôvodov, byť vystavená dodatočná kategória ku 
súčasného zoznamu, a to na  základe  procedúry  ustanovujúcej  
integrácie.  Toto  závisí  od  stupňa a podstaty postihnutia. 

 
(text upravený 1.01.03; 1.01.04; 1.01.05; 25.06.07; 1.07.13; 1.01.19). 

 
Ženy 

1.1.037   Mládežnícke kategórie 
Tieto kategórie poukazujú na pretekárky vo veku 16 rokov a mladšie a sú 
kontrolované národnými federáciami, okrem  článku  1.1.035, čo  sa  týka 
BMX a Para-cyklistiky. 

 

Juniori (WJ: Ženy Juniorky) 
Táto kategória poukazuje na pretekárky vo veku 17 a 18 rokov. 
 
Under 23 (WU: Ženy do 23 rokov) 
Ak nie je v pravidlách UCI stanovené inak, táto kategória zahŕňa pretekárky 
vo veku od 19 do 22 rokov. 

 

Elite (WE: Ženy Elite) 
Táto kategória poukazuje na pretekárky vo veku 23 rokov a staršie. 

 

Masters (WM: Ženy Masters) 
Táto kategória poukazuje na pretekárky vo veku 30 rokov a staršie, ktoré si 
vybrali tento status. Výber statusu masters nie je umožnené pretekárkam 
patriacim do tímu registrovaného na UCI. 

 

Para-cyklistky 
Táto kategória poukazuje na pretekárky s postihnutím, ako je 
špecifikované systémom funkčnej klasifikácie UCI popísanej v časti 16, 
kapitola V. Para-cyklistkám  môže  alebo  nemusí,  zo  zdravotných  
a bezpečnostných dôvodov, byť vystavená dodatočná kategória ku 
súčasnému zoznamu, a to na  základe  procedúry  ustanovujúcej  
integrácie.  Toto  závisí  od  stupňa a podstaty postihnutia. 

 

(text upravený 1.01.03; 15.10.04; 25.06.07; 1.07.13, 1.01.17; 1.01.19). 
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§ 4   Rozhodcovia 
 

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, Dráha, MTB a BMX. 

 

(článok platný od 01.01.17; 1.01.19) 

 
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  
osoba - je vo veku od 25 do 50 rokov v čase jeho výberu UCI; 

- pre disciplíny Cesta, Dráha, MTB a BMX: kvalifikáciu elite národný 
rozhodca získanú  po  úspešnom  zvládnutí  kurzu  elite národného 
rozhodcu schváleného UCI, ktorý viedol inštruktor UCI; 

- Dôkaz o tom, že aktívne vykonával funkciu národného respektíve 
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. 

 
Ak bude uvedené falošné vyhlásenie, kandidát bude vylúčený zo všetkých 
kurzov a skúšok. Ak bude nutné, bude mu aj odobratý titul medzinárodného 
rozhodcu.   

 
(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; 1.01.19). 
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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 v tejto disciplíne. 

(text upravený 1.01.03;  1.01.17; 1.01.19) 

 
1.1.062  UCI medzinárodný rozhodca môže rozhodovať maximálne v dvoch     

disciplínach, okrem rozhodcov  pre  Cestu  a Dráhu,  ktorí  môžu  
rozhodovať  aj  v Para-cyklistike. Medzinárodný rozhodca UCI nemôže 
súčasne: 

 
• Byť držiteľom pretekárskej licencie tímu registrovaného UCI alebo byť 

členom národného tímu; 

• Vykonávať   žiadnu   technickú   funkciu   (tímový   asistent,   
mechanik, zdravotný asistent, vedúci tímu, atď.) pre národnú federáciu 
alebo tím registrovaný UCI. 

• Vykonávať   funkciu   prezidenta   alebo   viceprezidenta   pre   
národnú federáciu alebo kontinentálnu konfederáciu. 

Medzinárodný rozhodca nemôže v žiadnom prípade súčasne vykonávať inú 
úlohu pri príležitosti tých istých medzinárodných pretekov. 

(text upravený 1.01.00; 1.01.05; 1.01.07; 1.07.07; 25.06.07; 1.02.13; 1.01.17; 
1.01.19). 

 
1.1.074  Medzinárodný rozhodca poverený delegáciou od UCI alebo od svojej 

Národnej federácie vo svojej príslušnej disciplíne, ako je podrobne 
uvedené v článku 1.2.116, alebo je členom rozhodcovského zboru, kde 
jeho prezident je delegovaný UCI, musí nosiť oficiálnu uniformu, ktorá 
mu bola UCI poskytnutá. Táto uniforma sa smie nosiť iba počas týchto 
delegácií. 

(text upravený 1.01.19). 

 

1.1.074    Národní  rozhodcovia a Elite národní rozhodcovia nosia oficiálnu uniformu,  
        bis    ktorú im poskytne národná federácia vo svojej príslušnej disciplíne. Logo 

UCI by sa nemalo objavovať na takýchto uniformách. 

(článok doplnený 1.01.19). 
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§ 7   Rôzne 
(paragraf doplnený 1.01.19) 

 

Stávkovanie 
1.1.088   Nikto, kto podlieha predpisom UCI, nesmie byť zapojený do organizovania 

stávok na cyklistických súťažiach. 

Okrem toho je držiteľom licencie zakázané podávať stávky na poradie 
alebo dohodnúť sa s treťou osobou, aby podala stávku na umiestnenie v 
súvislosti s nasledujúcimi udalosťami: 

A. Preteky, na ktorých sa jeho tím môže zúčastniť alebo v súvislosti s 
ktorými je priamo spojený iným spôsobom; 

B. Všetky národné, kontinentálne a svetové majstrovstvá svojej 
disciplíny; a 

C. Všetky multi športové podujatia, na ktorých sa zúčastňuje, alebo v 
súvislosti s ktorým je inak spojený. 
 

Porušenia tohto článku môžu byť sankcionované pokutou vo výške 2'000 
CHF až 200'000 CHF a / alebo pozastavením činnosti od 8 dní do 1 roka. 
Porušenia prvého odseku tohto článku organizátorom pretekov, môžu byť 
sankcionované aj odobratím registrácie pretekov. 
 

Sponzorstvo 
1.1.089   Bez toho, aby  bolo  dotknuté  platné  právo,  sa  žiadna  značka  tabaku, 

destilátov, pornografických výrobkov alebo iných výrobkov, ktoré by mohli 
poškodiť obraz UCI alebo cyklistiky vo všeobecnosti, priamo alebo 
nepriamo nesmie spájať s držiteľom licencie, UCI tímom alebo národnými 
alebo medzinárodnými cyklistickými pretekmi. 
 
Ako je definované v tomto článku, lieh je nápoj s obsahom alkoholu 15% 
alebo viac. 
 

1.1.090   Sponzorstvo stávkovými spoločnosťami je zakázané okrem prípadov, keď: 
- Prevádzkovateľ stávok sa zdrží usporiadania stávok vo vzťahu k pretekom 
príslušného organizátora alebo vo vzťahu k pretekom, na ktorých sa 
príslušný tím zúčastňuje; a 
- Prevádzkovateľ stávok je pridelený príslušnému národnému 
monitorovaciemu orgánu pre športové stávky (rovnako ako ostatné hry a 
hazardné hry podľa okolností) a je držiteľom licencie na organizovanie 
stávok na bicyklových podujatiach, medzi inými. V prípade absencie 
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národného monitorovacieho orgánu a / alebo licenčného systému v 
krajine prevádzkovateľa stávok môže UCI povoliť takéto sponzorstvo za 
predpokladu, že prevádzkovateľ stávok je zmluvne pridelený k 
monitorovacej agentúre schválenej UCI a ktorá súhlasí s poskytovaním 
správ UCI. 
 
Organizátori alebo tímy, ktoré chcú byť sponzorované stávkovou 
spoločnosťou, poskytnú dokumentáciu, ktorá potvrdzuje súlad s vyššie 
uvedenými podmienkami, spolu s ich žiadosťou o registráciu pred UCI 
alebo národnou federáciou, ako to určujú príslušné ustanovenia. V 
prípade, že organizátor alebo tím je už zaregistrovaný v čase, keď si želá 
získať sponzorstvo prevádzkovateľom stávok, dokumentácia musí byť 
bezodkladne predložená na schválenie UCI alebo národnej federácii a v 
každom prípade najneskôr dva mesiace pred pretekmi, počas ktorých 
organizátor alebo tím chce zviditeľniť prevádzkovateľa stávok. 
 
Pri akejkoľvek sponzorskej zmluve, ktorá nespĺňa podmienky prvého 
odseku a ktorá bola podpísaná pred nadobudnutím účinnosti tohto článku, 
môže byť príslušnému sponzorovi umožnené zviditeľnenie na cyklistických 
podujatiach najdlhšie do 31. decembra 2019. 
 

1.1.091   Porušenia článkov 1.1.089 a 1.1.090 môžu byť sankcionované nasledovne: 
- zamietnutý štart a / alebo pokuta vo výške 1 000 až 25 000 CHF pre 
držiteľa licencie (iba článok 1.1.089); 
- odmietnutie alebo zrušenie registrácie, zamietnutie štartu a / alebo 
pokuta vo výške 1 000 až 1 000 CHF pre tím; 
- Odmietnutie alebo vymazanie z kalendára a / alebo pokuta vo výške 5 
000 až 500 000 CHF pre organizátora. 

 

Kapitola II PRETEKY 

 

Sekcia 1: administratívne ustanovenia 

 

§ 7   Národné majstrovstvá 

 
1.2.028  Účasť na národných majstrovstvách je riadená príslušnými národnými 

federáciami. Iba pretekári, ktorí sú držiteľmi majú štátnu príslušnosť 
krajiny v zmysle súčasných pravidiel od 1. januára príslušného roku, 
môžu bojovať o titul národného majstra a príslušné body. Pretekár 
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nemôže súťažiť o titul národného šampióna a príslušné body vo viac ako 
jednej krajine počas rovnakej sezóny. 

 

Ak národná federácia organizuje samostatnú súťaž, v ktorej sa bude bojovať 
o titul  národného majstra v danej  kategórii, pretekári tejto  kategórie sa 
nemôžu zúčastniť majstrovských súťaží  inej kategórie.   Maximálne tri 
národné federácie môžu organizovať národné majstrovstvá ako spoločnú 
súťaž. Výnimočne, ak národná federácia organizuje samostatné preteky na 
udeľovanie titulov národných majstrov v cestných pretekov Elite a U23, 
môže národná federácia rozhodnúť, že pretekári kategórie U23 sú 
oprávnení zúčastniť sa obidvoch pretekov. 
 

(text upravený 1.01.05; 1.01.19). 
 

§ 8   Stávky 
 

1.2.030  [ článok zrušený 1.01.19]  
Žiaden subjekt pravidiel UCI nemôže byť zapletený, či už priamo alebo 
nepriamo, do organizovania stávok pre cyklistické súťaže, inak mu bude 
pozastavená činnosť v rozmedzí 8  dní  až  jedného roka  a/alebo  uvalená 
pokuta v rozmedzí 2 000 až 200 000 CHF. 

 
Navyše, ak  do  organizovania stávok  je  zapletený akýkoľvek organizátor, 
jeho podujatie nemusí byť zaradené do kalendára na jeden rok. 
 
Poznámka: toto ustanovenie by sa nemalo vykladať tak, že vylučuje 
komerčné sponzorstvo dohodou medzi tímami a spoločnosťami 
poskytujúcimi stávkové služby za predpokladu, že tím poskytol organizácii 
UCI alebo národnej federácii dôkaz, že i) existujú dostatočné záruky na 
oddelenie stávkových aktivít spoločnosti od tímových športových operácií a 
(ii) že stávková spoločnosť neumožní zorganizovať stávky, ktoré môžu byť 
považované za ohrozujúce zásady športovej integrity a spravodlivosti. 

 
(text upravený 1.01.00; 1.01.05; 14.08.17). 

 
§ 9   Sponzorovanie 

 

1.2.030    [ článok zrušený 1.01.19]  
        bis     Bez ohľadu na príslušný  zákon,  žiadna  značka tabakových  výrobkov, 

alkoholických nápojov, pornografických produktov alebo iných 
produktov, ktoré by  mohli poškodiť dobré meno UCI  alebo cyklistického 
športu vo všeobecnosti,  nemôže  byť  spojená  priamo  alebo  nepriamo  s 
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držiteľom licencie,  UCI  tímom  alebo  národnou  alebo  medzinárodnou  
cyklistickou súťažou. 

  

V  zmysle tohto  článku,  alkoholický  nápoj  je  nápoj,  ktorý  obsahuje  15% 
alkoholu alebo viac. 
 
Okrem    odobratia   licencie,    nezaregistrovania   tímu    alebo    
pretekov, porušenie týchto článkov bude potrestané nasledovne: 

 

•  Štart zamietnutý a pokuta od 1 000 do 200 000 CHF pre tím 

•  Štart zamietnutý a pokuta od 1 000 do 25 000 CHF pre držiteľa licencie 

•  Vyradenie pretekov z kalendára a/alebo pokuta od 5 000 do 500 000 CHF 
spolu pre držiteľa licencie, majiteľa a organizátora pretekov. 

 
(článok platný od  1.07.10). 
 

Sekcia 2: organizácia pretekov 
 

§ 7   Bezpečnosť pretekov 
 

1.2.064   Je prísne zakázané používať  bočné cestičky/chodníky, cyklistické cestičky 
bis    alebo   chodníky,   ktoré   netvoria   trať   (napr.   tie,   ktoré   sú   oddelené 

obrubníkmi, trávnaté okraje, zmeny úrovne alebo ďalšie fyzické prvky) a tak 
vytvoriť nebezpečnú situáciu pre pretekárov, divákov alebo pomocný 
personál   alebo   takýmto   konaním   si   zadovážiť   výraznú   výhodu   nad 
ostatnými pretekármi. Nerešpektovanie tejto požiadavky  bude potrestané 
v súlade   s článkom   12.1.040.14bis,   bez   ohľadu   na   ďalšie   sankcie. 

 
(článok platný od 1.10.13; text upravený 7.03.14). 

 

[ článok presunutý do článku 2.2.025 od 1.01.19]  
 

Sekcia 4: dohľad nad pretekmi 
 

§ 2   Rozhodcovský zbor 
 

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  tabuľky uvedenej nižšie. 
Tam, kde je to vhodné, a v závislosti od dostupnosti, národné 
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federácie musia rešpektovať nasledujúce poradie priority pri delegovaní 
rozhodcov: medzinárodný rozhodca, elite národný rozhodca (pre Cesta, 
Dráha,  MTB a BMX), národný rozhodca: 

 

(text upravený 01.01.05; 26.01.07; 01.02.11; 01.10.11; 01.07.12; 01.02.13; 01.01.17; 
1.01.19). 

 

Kapitola III ŠPORTOVÉ VYBAVENIE 

 

Sekcia 1: Všeobecné podmienky 

 

§ 1   Princípy 
1.3.002   UCI nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek dôsledky, ktoré vyplývajú 

z výberu zariadenia používaného  držiteľmi licencií, ani za vady, ktoré 
môžu mať alebo za jeho nevyhovujúci stav. Používané zariadenia musia 
spĺňať oficiálne platné normy kvality a bezpečnosti. všetky príslušné 
požiadavky na kvalitu a bezpečnosť bicyklov podľa ISO (ako je to uvedené 
vo vysvetľujúcom sprievodcovi uverejnenom na internetovej stránke UCI), 
ako aj všetky ostatné normy platné v krajine podujatia. 

 
Držiteľ licencie nie je v žiadnom prípade oprávnený meniť vybavenie 
od výrobcu, ktoré používa na súťaži. 
Držiteľ licencie používa zariadenia, ktoré sú certifikované a spĺňajú normy 
kvality a bezpečnosti, ako ich poskytuje výrobca, bez akejkoľvek zmeny. 
Držiteľ licencie je úplne a výlučne zodpovedný za akékoľvek zmeny v 
zariadení, najmä v prípade nehody, a môže byť predmetom disciplinárnych 
sankcií v súlade s predpismi UCI. 
 
(text upravený 1.04.07; 1.10.11; 1.01.19). 

 

Sekcia 2: Bicykle 

 

§ 1   Princípy 

 
1.3.007   Pretekársky bicykel je dopravný prostriedok s dvomi kolesami rovnakého 

priemeru. Predné koleso je riadiace, zadné koleso je hnacie a  je 
uvádzané do pohybu systémom šliapania pomocou reťaze. 

 



PRAVIDLÁ SZC 

 

SK 01/2019  Všeobecné pravidlá  Strana 13 z 13 

Výnimky z tohto pravidla môžu existovať pre niektoré cyklistické 
disciplíny, pričom v príslušnom odbore sú stanovené špecifické 
pravidlá. 

 
(text upravený 1.01.19). 

 
1.3.010  Bicykel musí byť poháňaný výhradne svalovým reťazcom nôh (dolnými 

končatinami), ktoré sa  pohybujú kruhovým pohybom, bez elektrickej alebo 
inej pomoci. 

 

Výnimky z tohto pravidla môžu existovať pre niektoré cyklistické disciplíny, 
pričom v príslušnom odbore sú stanovené špecifické pravidlá. 

 
V para-cycling, mechanické protézy / ortopedické podpery pre horné 
alebo dolné končatiny môžu použiť iba športovci, ktorí boli posúdení v 
súlade s UCI klasifikáciou a ktorí majú Preskúmaný - Review - (R) alebo 
Potvrdený – Confirmed - (C) status. 

 
V žiadnom prípade sa nemôžu použiť mechanické protézy / ortopedické 
podpery pre dolné končatiny mimo paracycling súťaží. 

 
(text upravený 1.01.05; 1.10.13; 1.01.19). 

 

 

 
 


