PRAVIDLÁ SZC
ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 8.2.2018

ČASŤ 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
CYKLISTIKY
Kapitola I

LICENČNÝ PORIADOK

§ 1 Licencie
1.1.028 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).

Kapitola II

PRETEKY

§ 1 Kalendár
1.2.006 Každý rok, organizátori musia požiadať svoje národné federácie o zaradenie
ich pretekov do svetového alebo kontinentálneho kalendára.
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
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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. júna 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).

Kapitola III ŠPORTOVÉ VYBAVENIE
Sekcia 3: Športový úbor

§ 5 Dresy národného tímu
1.3.057 Nasledovné reklamné plochy na národnom drese sú povolené:
2
 predná časť dresu: 2 obdĺžnikové zóny o veľkosti maximálne 64 80 cm ;
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 zadná časť dresu: obdĺžnikový pás maximálne 20 cm vysoký;
 oblasť zahŕňajúca ramená a rukávy: pás maximálne 5 9 cm vysoký;
 na stranách dresu: 9 cm široký pás;
 na stranách krátkych nohavíc: 9 cm široký pás;
 zadná časť krátkych nohavíc: obdĺžnikový pás 20 cm vysoký;
2
štítok výrobcu (25 30 cm ) sa môže objaviť len raz na drese a raz na každej
nohe krátkych nohavíc.
Reklama, ako je uvedené vyššie, sa použije na základe uváženia národnej
federácie.
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; 8.02.18).
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