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PROTOKOL v prípade EXTRÉMNEHO POČASIA

Pracovná skupina zložená zo zástupcov UCI - najmä rozhodcov, pretekárov (CPA),
tímov (AIGCP) a usporiadateľov (AIOCC) sa dohodli na princípoch postupov
v prípade extrémnych poveternostných podmienok.

Skupina považuje bezpečnosť a zdravie pretekárov za absolútnu prioritu.

Protokol sa týka najmä povinnosti zvolať stretnutie medzi zúčastnenými stranami
(organizácie vrátane lekára pretekov a veliteľa bezpečnosti, pretekárov, tímov,
hlavného rozhodcu,), keď sa dajú predpokladať extrémne poveternostné
podmienky pred štartom pretekov. Toto stretnutie môže byť zvolané na žiadosť
akejkoľvek z menovaných strán.

Stretnutie sa má konať vo vhodnom prostredí a formálnym spôsobom; hlavný
rozhodca z rokovania vypracuje stručný prehľad a zašle ho na UCI spolu so správou
o pretekoch.

K extrémnym poveternostnym podmienkam, ktoré by mohli viesť k tomuto
stretnutiu, patria:

1. Mrznúci dážď
2. Nahromadený sneh na ceste
3. Silný vietor
4. Extrémne teploty
5. Zlá viditeľnosť
6. Znečistenie ovzdušia

V závislosti na type poveternostných podmienok, môžu sa urobiť nasledujúce
opatrenia:

1. Žiadne opatrenia
2. Zmena miesta štartu
3. Zmena času štartu
4. Zmena miesta cieľa
5. Zmena trate pretekov
6. Neutralizácia úseku etapy / pretekov
7. Zrušenie etapy / pretekov

Ak je to možné v medziach zákonov krajiny, v ktorej sa podujatie koná, rozhodnutie
sa musí prijať a potvrdiť ráno pred pretekmi (alebo príslušnej etapy).
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DELEGÁCIA ZÁSTUPCOV

Účastníci stretnutia medzi zúčastnenými stranami sú delegovaní nasledovne:

- Hlavný rozhoda pretekov;
- Zástupcovia organizátora:

o Riaditeľ pretekov alebo ním delegovaný zástupca;
o Lekár pretekov;
o Zástupca pre bezpečnosť pretekov.

- Zástupca tímov delegovaný AIGCP*;
- Zástupca pretekárov delegovaný (CPA)**

* Zástupca tímov delegovaný AIGCP sa sám predstaví hlavnému rozhodcovi
najneskôr pred začiatkom porady vedúcich tímov. Ak zástupca tímov nebol určený
AIGCP, zástupca tímov bude určený počas porady vedúcich tímov.

** Zástupca pretekárov delegovaný CPA sa sám predstaví hlavnému rozhodcovi
najneskôr pred začiatkom porady vedúcich tímov. Ak zástupca pretekárov nebol
určený AIGCP, zástupca pretekárov bude určený hlavným rozhodcom (so súhlasom
dotknutého pretekára).

Zástupcovia sú delegovaní na každé príslušné preteky protokolom;
ako je uvedené v protokole, ktorýkoľvek delegovaný zástupca môže požiadať
hlavného rozhodcu o zvolanie stretnutia. Za týmto účelom, aj zástupca pretekárov
aj zástupca tímov musia byť prítomní počas celej doby pretekov, aby mali možnosť
zúčastniť sa stretnutia osobne.

***  *  ***

Postupmi uvedenými v tomto dokumente nie je dotknutá zodpovednosť
usporiadateľa podľa článkov 1.2.032 a 1.2.035.

Tento dokument je neoddeliteľnou súčasťou pravidiel UCI a aplikujú sa v súlade
s článkom 2.2.029 bis.

(text upravený 3.06.16).


