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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 1.07.2018 
 
 

ČASŤ  2  CESTA 
 

Kapitola II VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

 

§ 3  Priebeh pretekov 

 
Komunikácia počas pretekov 

2.2.024  1. Použitie rádiového spojenia alebo iný  druh komunikácie na  diaľku 
medzi alebo s pretekármi, ako aj držanie akéhokoľvek  zariadenia, 
ktoré môže byť použité týmto spôsobom, je počas pretekov zakázané, 
okrem nasledovných prípadov: 

−    Muži Elite: Majstrovstvá sveta, preteky UCI WorldTour, preteky 
triedy HC a 1; 

−    Ženy Elite: Majstrovstvá sveta, UCI Women´s WorldTour a preteky 
triedy 1; 

 
V týchto vyššie uvedených prípadoch, bezpečný komunikačný a informačný 
systém       («slúchadlo»)      je       povolený      a môže       byť       
používaný z bezpečnostných dôvodov a pre pomoc pretekárom za 
nasledovných podmienok: 

−  výkon vysielača nesmie prekročiť 5 wattov; 

−  rozsah   systému   musí   byť   obmedzený   na   oblasť   používanú 
na pretekoch; 

−  toto   použitie   je   obmedzené   na   výmenu   informácií   medzi 
pretekármi  a športovými  riaditeľmi  a  medzi  pretekármi  
toho istého tímu. 

 

Použitie   takéhoto   systému   spadá   pod   príslušné   právne   predpisy   a 
na premyslené a primerané použitie s rešpektovaním etiky a slobodného 
rozhodovania pretekára. 
 

2.   Každý pretekár, ktorý poruší tento článok bude potrestaný zákazom 
štartu, stiahnutím z pretekov alebo diskvalifikáciou, v prípade potreby 
aj pokutou vo výške 100 až 10 000 CHF. 

 

Každý tím, ktorý poruší tento článok bude potrestaný pokutou 100 až 10 
000 CHF a športovému riaditeľovi a všetkým tímovým vozidlám bude 



PRAVIDLÁ SZC 

 

Strana 2 z 9   Cesta   SK 07/2018 

zakázaný štart alebo budú stiahnutí z pretekov. 
 

Spáchanie tohto priestupku pretekárom vedie k nevyvrátiteľnej domnienke, 
že priestupok bol spáchaný pretekárovým tímom. 
 

Pokuty udelené pretekárovi a pokuty udelené jeho  tímu sa sčítavajú.  
 

Priestupok je spáchaný len čo sa pretekár alebo tím objaví na pretekoch 
so zariadením zakázaným v tomto článku. Ak zakázané zariadenie je 
odstránené pred štartom pretekov, pretekár alebo tím môže štartovať a 
bude mu udelená iba finančná pokuta. Ak bude spáchaný následný 
priestupok na tých istých pretekoch, následkom bude stiahnutie z pretekov 
alebo diskvalifikácia a následná pokuta do výšky 20 000 CHF pre 
pretekára a 200 000C CHF pre tím. 

 

Články 1.2.130 a 1.2.131 sa tiež uplatňujú. 
 

(text upravený 1.01.02; 1.01.05; 1.01.08; 1.01.09; 1.01.10; 1.10.10; 1.02.11; 
1.01.13; 1.01.16; 3.01.16; 1.07.18). 

 

Kapitola III JEDNODŇOVÉ PRETEKY 
 

Štart pretekov 
2.3.011   Na  Majstrovstvách  sveta  a  Olympijských  hrách  výdaj  štartovných  čísiel 

je deň alebo dva dni pred pretekmi na ceste. Číslovanie na štartovnej listine 
je nasledovné: 

 

Muži Elite: 
1. krajina,  ktorá  získala  titul  majstra  sveta  na  predchádzajúcich 

majstrovstvách sveta a titul olympijského víťaza na 
predchádzajúcich olympijských hrách; 

2. prvých 15 ostatné krajiny v poradí podľa  poslednej zverejnenej 
mužskej UCI  WorldTour svetovej klasifikácie národov; 

3. krajiny   umiestnené   podľa   počtu   bodov   krajín   v   
poslednej zverejnenej Continental tours klasifikácii; 

3. štartovné poradie krajín, ktoré nie sú zaradené v Continental tours 
mužskej UCI svetovej klasifikácii sa určí losovaním. 

Ženy Elite: 
1. krajina,  ktorá  získala  titul  majstra  sveta  na  predchádzajúcich 

majstrovstvách sveta a titul olympijského víťaza na 
predchádzajúcich olympijských hrách; 

2. prvých 15 ostatné krajiny v poradí podľa posledného 
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zverejneného ženského UCI svetového rankingu klasifikácie 
národov; 

3. štartovné poradie krajín, ktoré nie sú zaradené v ženskom UCI 
svetovom rankingu klasifikácii  sa určí losovaním. 

Muži U23: 
1. iba  pre  majstrovstvá sveta,  krajina,  ktorá  získala  titul  majstra 

sveta na predchádzajúcich majstrovstvách sveta; 
2. krajiny    umiestnené    podľa    posledného    zverejneného  

poradia v Under 23 nations´ cup; 
3. štartovné poradie krajín, ktoré nie  sú  umiestnené v  klasifikácii 

Under 23 nations´ cup, sa určí losovaním. 
 

Juniori
: 

1. krajina, ktorá získala predchádzajúci titul majstra; 
2. krajiny    umiestnené    podľa    posledného  zverejneného    

poradia men junior nations´ cup; 
3. štartovné poradie krajín, ktoré nie  sú  umiestnené v  klasifikácii 

men junior nations´ cup, sa určí losovaním. 

 
Juniorky
: 

1. krajina, ktorá získala predchádzajúci titul majstra; 
2. krajiny    umiestnené    podľa    posledného    zverejneného    
poradia 

women junior nations´ cup; 
3. štartovné  poradie  krajín,  ktoré  nie  sú  umiestnené  v  poradí 

women junior nations´ cup, sa určí losovaním. 

 
Štartovné číslo 1 musí byť pridelené predchádzajúcemu majstrovi sveta na 
majstrovstvách sveta a predchádzajúcemu olympijskému víťazovi na 
Olympijských hrách. Štartovné čísla sa krajinám vydajú v abecednom 
poradí pretekárov. Volanie krajín na štart bude podľa číslovania na 
štartovnej listine. 

 

(text upravený 1.01.00; 1.01.08; 1.01.09; 1.08.13; 1.01.16; 1.07.18). 
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Kapitola VI ETAPOVÉ PRETEKY (N) 
 

Trvanie 

2.6.007 Trvanie pretekov uvedených nižšie zodpovedá celkovému počtu dní 
zaznamenaných  v kalendári,  t.j.  všetkých  dní  pretekov,  vrátane  prológu 
a oddychových dní. 

 
UCI WorldTour 
Doba trvania je určená Radou profesionálnej cyklistiky. 
 
Trvanie pretekov určuje Rada pre profesionálnu cyklistiku. 
 
Pre Grand Tour trvanie musí byť medzi 15 a 23 dňami. 
 
Pre všetky preteky UCI WorldTour môže organizátor každé štyri roky 
požiadať o jeden ďalší deň, aby mohol zorganizovať štart mimo územia 
krajiny podujatia a / alebo je vyžadovaný dlhý transfer. Každá takáto 
žiadosť musí byť predložená minimálne jeden rok pred podujatím a bude 
prehodnotená na základe voľnej úvahy Rady pre profesionálnu cyklistiku. 

 

Grand tours 
15 až 23 dní 

 

Continental circuits 
Doba trvania existujúcich pretekov môže byť skrátená Výkonným 
Výborom. V takomto prípade organizátor má právo byť vypočutý 
Výkonným Výborom. Doba trvania nových pretekov v triedach HC, 1 a 2 
je obmedzené na 5 dní, pokiaľ im Výkonný Výbor neudelí výnimku. 

 

Elite women's world circuit 
Doba trvania nových pretekov v triedach 1 a 2 je obmedzená na 6 
dní, pokiaľ im Výkonný Výbor neudelí výnimku. 

 

Svetové preteky juniorov a junioriek 
Doba trvania nových pretekov je obmedzená na 4 dni, pokiaľ im 
Výkonný Výbor neudelí výnimku. 

 

(text upravený 1.01.05; 1.01.08; 1.01.09; 1.07.12; 1.10.13; 1.01.15; 1.07.18). 
 
 
 
 
 



PRAVIDLÁ SZC 

 

SK 07/2018   Cesta   Strana 5 z 9 

Kapitola XVII ŽENSKÉ TÍMY A KONTINENTÁLNE TÍMY 

 

 
§ 1   Všeobecné podmienky 
 
2.17.004 Kontinentálny alebo ženský tím sa môže skladať z pretekárov, ktorí 

môžu ale nemusia byť profesionáli, v kategórii muži elite a/alebo muži 
do 23 čo sa týka kontinentálneho tímu a v kategórii ženy elite čo sa týka 
ženského tímu. Musí mať od 8 do 16 pretekárov. 

 
Avšak, kontinentálny tím má tiež právo pridať si až 4 pretekárov, ktorí 
sa špecializujú na iné vytrvalostné cyklistické disciplíny (cyklokros; MTB: 
cross country, dráha: bodovacie preteky, scratch, stíhačka, omnium) pod 
podmienkou, že títo pretekári patrili medzi prvých 150 posledného 
konečného UCI rebríčka jednotlivcov. 

 
Ženský tím si môže tiež pridať 4 pretekárky, ktoré sa špecializujú na jednu 
z disciplín uvedených v predchádzajúcom odseku pod podmienkou, že 
tieto pretekárky patrili medzi prvých 100 konečného UCI rebríčka 
jednotlivcov v predchádzajúcej sezóne pre túto špecializovanú disciplínu. 

 

(text upravený 1.07.09; 1.07.12; ;1.01.17; 1.07.18) 

 
§ 2   Požiadavky uložené tímu národnou federáciou 
 

Poistenie 
2.17.031 Nasledujúce poistenia sú povinné, bez obmedzení na poistnú sumu alebo 

geografických obmedzení (neobmedzené celosvetové krytie) na všetky 
pretekárove aktivity v tíme, ktoré sa môžu vyskytnúť (preteky, tréning, 
cestovanie, reklamná kampaň, atď.). 
Poistenie musí platiť vo všetkých krajinách, v ktorých je jazdec pripravený 
vykonávať činnosti pre tím, či už jednotlivo alebo spoločne s inými členmi 
tímu: 
1.   Osobná zodpovednosť (pretekára; v primeranej výške); 
2.   Nehody (náklady na liečbu až uzdravenia bez obmedzenia sumy); 
3.   Ochorenia (náklady na liečbu a hospitalizáciu v zahraničí bez             
obmedzenia sumy); 
4.   Návrat do vlasti (neobmedzené krytie). 
5.   Smrť (minimálna hodnota 100 000 EUR splatná príjemcom určeným 
pretekárom). 
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Tímy uzavrú a uhradia náklady na vyššie uvedené poistenie, pokiaľ pretekár 
nemá takéto poistenie prostredníctvom svojej licencie alebo svojho 
povinného vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia. 
 
(text upravený 1.07.18). 

 
§ 3   Povinnosti národnej federácie voči UCI 
 

2.17.033 Každý rok 31. októbra 30. septembra alebo pred ním, národná federácia 
musí zaslať UCI zoznam tímov, ktoré má v úmysle registrovať ako UCI 
kontinentálne a ženské tímy pre nasledujúci rok. Od 1. októbra, kompletná 
registračná dokumentácia,  prostredníctvom  národnej  federácie,  musí  
byť  zaslaná na UCI a musí prísť najneskôr 10. decembra. Registračný 
poplatok na UCI musí byť uhradený najneskôr do 1. novembra. 
 
Iba  tím,  ktorému  žiadosť  na  registráciu  UCI  profesionálneho 
kontinentálneho tímu bola zamietnutá, môže prostredníctvom národnej 
federácie podať žiadosť na registráciu kontinentálneho tímu mimo tento 
termín. Národná federácia musí informovať UCI, že dostala takúto žiadosť 
najneskôr do 10 dní po tom, čo tím obdržal rozhodnutie, že registrácia na 
profesionálny kontinentálny tím bola zamietnutá. V takomto prípade, 
manažment UCI určí lehotu na zaslanie registračnej dokumentácie. 

 

(článok platný od 1.07.10; 1.05.17; 1.07.18). 
 

2.17.034 Žiadosť na registráciu musí byť vypracovaná na UCI formulári, ktorý je na 
tento účel určený. Ostatné žiadosti budú zamietnuté. 

 

Žiadosť musí obsahovať tieto informácie: 
1.   presný názov tímu; 
2.   adresu  (vrátane  telefónnych  a  faxových  čísiel a emailov),  na  ktoré  

bude  tímu zasielaná všetka komunikácia; 
3.   mená a adresy zástupcu tímu a športových riaditeľov; 
4.   priezvisko,  mená,  adresy,  štátne  príslušnosti  a  dátumy  

narodenia pretekárov; 
5.   rozdelenie úloh stanovených v článku 1.1.082. 

 

Akékoľvek   zmeny   vo   vyššie   uvedených   informáciách   musí   
Národná federácia, a len ona, okamžite oznámiť UCI. 
 
(text upravený 1.07.18) 
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2.17.035 Žiadosť na registráciu musí byť predložená zaslaná e-mailom (podpísané a 
zoskenované originály  formulárov)  podľa postupu stanoveného manuálom 
registračnej  príručky  pre  UCI  kontinentálne a ženské tímy. 
Iba   formuláre   z   registračnej   príručky   pre   príslušnú   sezónu   budú 
akceptované. 

 
(text upravený 1.07.09; 1.01.17; 1.07.18). 
 

2.17.037 K dokumentácii  žiadosti   o registráciu  musí   byť   tiež   priložený   list   od 
prezidenta národnej federácie, v ktorom tento potvrdzuje UCI, že jeho 
federácia vykonala  všetky  požadované  kontroly  a tak  zaistila  
bezúhonnosť  členov tímu  a manažmentu,  rešpektovala  pravidlá  UCI,  
rešpektovala  pravidlá národnej  federácie,  rešpektovala  právne  
predpisy  platné  v  príslušnej krajine, a skutočnosť, že členovia tímu sú 
krytí poistením, ktoré spĺňa požiadavky článku 2.17.031. 

 
Potvrdenie musí byť vyplnené a podpísané prostredníctvom UCI DataRide 
podľa postupu uvedeného v UCI Continental Teams a UCI Women's 
Registration Team manuáli  vypracovaný podľa nasledovného znenia: (na 
originál hlavičkovom papieri národnej federácie). 
 
Ja, dole podpísaný, XXX (priezvisko a meno prezidenta), prezident Národnej 
federácie (názov krajiny), týmto žiadam o registráciu UCI 
kontinentálneho tímu * / UCI ženského tímu *: 

 

Alebo (v prípade vážnych nezrovnalostí v dokumentácii): 
 

Ja, dole podpísaný, XXX (priezvisko a meno prezidenta), prezident Národnej 
federácie     (názov     krajiny),     týmto     žiadam     o zrušenie     registrácie 
UCI kontinentálneho tímu * / UCI ženského tímu *: 
Meno tímu, meno a adresa zástupcu tímu. 
V   rámci   tejto   žiadosti   o registráciu,   potvrdzujem,   že   moja   Národná 
federácia  vykonala  všetky  potrebné  kontroly,  potvrdzujem  bezúhonnosť 
členov tímu a manažmentu a rešpektovanie pravidiel UCI, rešpektovanie 
pravidiel národnej federácie a právnych predpisov platných v našej krajine. 
Obzvlášť potvrdzujem, že moja federácia zaviedla a kompletne zrealizovala 
kontrolné  opatrenia  stanovené  v pravidlách  UCI,  ktoré  sú  
špecifikované v manuáli  pre  registráciu  UCI  kontinentálnych  a ženských  
tímov.  Tieto postupy zahŕňajú overenie minimálnych kritérií pre 
registráciu, a to: 
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•  rešpektovanie termínov; 

•  kompletná dokumentácia; 

•  minimálne kritériá podľa predpisov, pokiaľ ide o: 

−  Zloženie a národnosť tímu; 

−  Organizáciu, štruktúru, personál; 

−  Financie; 

−  Zmluvy a/alebo dohody s pretekármi a ostatným personálom; 

−  Poistenia pretekárov; 

−  Bankovú záruku. 
 

Na základe vykonaných kontrol, rád by som skonštatoval, 
že: 

•    Kontroly neodhalili žiadne abnormality  

•    Kontroly odhalili : 

−  Problém(y), ktoré prekážajú  registrácii: (podrobnosti o 
nájdených problémoch, záver národnej federácie) 

−  Abnormality:  (podrobnosti  o  nájdených  problémoch,  záver 
národnej federácie) 

−  Aspekt(y), o ktorých by sme chceli dať ďalšie informácie: 
(podrobnosti o zistených problémov, záver národnej 
federácie) 

Potvrdzujem, že menované osoby alebo poverenej FN ovládať 
záznam 
 
Potvrdzujem, že  osoby  menované alebo  poverené národnou federáciou 
na kontrolu registračnej dokumentácie spĺňajú požiadavky odbornosti a 
nezávislosti. Ďalej sa zaväzujem, okamžite informovať UCI o prípadných 
zmenách v rámci tímu alebo akejkoľvek zistenej abnormalite, ktorá by sa 
v tíme objavila. 
Potvrdzujem, že UCI kontinentálny tím*/ * UCI ženský tím je z 
finančného, logistického a športového hľadiska úplne nezávislý od iného 
UCI tímu. Potvrdzujem, že UCI kontinentálny tím*/ * UCI ženský tím je 
úplne nezávislý od svojej národnej federácie. 
Potvrdzujem, že národná federácia je zodpovedná za registráciu tímu 
podľa pravidiel UCI. 

 
Na dôkaz toho podpísané: Miesto a dátum: 

Podpis a pečiatka prezidenta federácie. 

 
Prezident Národnej federácie pošle vyplní kontrolný zoznam, ním osobne 
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podpísaný, ktorého vzor UCI pošle na národnú federáciu ako sa požaduje 
podľa manuálu UCI registračnej príručky pre kontinentálne a ženské tímy. 

 
(článok upravený 1.02.10; 1.07.12; 3.06.16; 1.07.18). 

 
 

 


