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ZMEN PRAVIDIEL s PLATNOSŤOU od 14.10.2016

Kapitola I PRETEKY NA DRÁHE

§  1 Všeobecné pravidlá

3.2.003 Ak pretekári majú rovnaké tímové oblečenie na rovnakých pretekoch,
musia mať nejaký znak, ktorým sa od seba odlišujú.

V prípade, ak je súťaž snímaná televíznymi kamerami, pretekárom, keď
sedia v čakacej zóne, nie je dovolené nosiť tónované clony alebo okuliare,
ktoré by bránili ich jasnej identifikácii. Pretekári si môžu nasadiť
svoje tónované clony alebo okuliare až v momente, keď budú smerovať
na dráhu. Každý pretekár, ktorý poruší tento článok bude sankcionovaný
pokutou vo výške 200 CHF.

3.2.004 Okrem prípadov vyššej moci, všetci pretekári, ktorí sa kvalifikujú do
opravných jázd alebo nasledujúcich kôl pretekov, musia sa ich zúčastniť,
inak budú diskvalifikovaní.

3.2.021 Nasledovné prípady sú považované za uznané nehody:
 Opodstatnený pád
 Defekt
 Porucha dôležitej časti bicykla

Všetky ďalšie incidenty sú považované za neuznané nehody.

§ 3 Šprint
3.2.031 Preteky musia zahŕňať minimálne::

 8 pretekárov;
 200 metrov na čas letmým štartom;
 1/4 finále, priamo;
 finále o 5. až  8. miesto;
 1/2 finále, na 2 víťazstvá z eventuálnych troch jázd;
 finále 3.-4. a 1.-2. miesto, na 2 víťazstvá z eventuálnych troch jázd.
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3.2.033 Na pretekoch Svetového pohára a Majstrovstvách sveta, súťaž v šprinte je
určená pre 28 24 pretekárov. Pre ostatné preteky sa môže použiť rovnaký
formát s menším počtom pretekárov podľa tabuľky v článku 3.2.050, keď
sa kvalifikuje buď 16 alebo 8 pretekárov.

Pred prvým kolom sa musí konať kvalifikácia na 200 metrov na čas, ktorá
určí najrýchlejších 28 24 pretekárov do pretekov v šprinte a ich
nasadzovanie do rozjázd.

3.2.050 Tabuľka pretekov v šprinte:

SVETOVÝ POHÁR  A MAJSTROVSTVÁ SVETA
ŠTARTUJÚCI SYSTÉM JAZDA ZLOŽENIE Prvý Ostatný(í)

24 1/16 Finále
12 x 2 1 = 12

1 N1 – N24 1A

Umiestnenie
podľa

kvalifikácie
200 metrov

na čas

2 N2 – N23 2A
3 N3 – N22 3A
4 N4 – N21 4A
5 N5 – N20 5A
6 N6 – N19 6A
7 N7 – N18 7A
8 N8 – N17 8A
9 N9 – N16 9A

10 N10 – N15 10A
11 N11 – N14 11A
12 N12 – N13 12A

12 1/8 Finále
6 x 2 1 = 6

1 1A – 12A 1B1 1B2
2 2A – 11A 2B1 2B2
3 3A – 10A 3B1 3B2
4 4A – 9A 4B1 4B2
5 5A – 8A 5B1 5B2
6 6A – 7A 6B1 6B2

6 Opravy
2 x 3 1 = 2

1 1B2 - 4B2 - 6B2 1C Podľa
kvalifikácie
200 metrov

2 2B2 - 3B2 - 5B2 2C

8 1/4 Finále
4 x 2 1 = 4

(2jazdy,
3 ak je potrebné)

1 1B1 – 2C 1D
o 5. až 8.
miesto

2 2B1 – 1C 2D
3 3B1 – 6B1 3D
4 4B1 – 5B1 4D

4 1/2 Finále
2 x 2 1 = 2

(2jazdy,
3 ak je potrebné)

1 1D – 4D 1E1 1E2
2E2222 2D – 3D 2E1 2E2
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4 Finále
2 x 2 1 = 2

(2jazdy,
3 ak je potrebné)

1 1E1 – 2E1 1. (zlato) 2. (striebro)
2 1E2 – 2E2 3. (bronz) 4.

ŠTARTUJÚCI SYSTÉM JAZDA ZLOŽENIE Prvý Ostatný(í)

28 4 najlepší pretekári
postupujú priamo

1/16 Finále
12 x 2 1 = 12

1 N1 – 1A

Umiestnenia
na 17.-28

mieste podľa
kvalifikácie
200 metrov

na čas

2 N2 – 2A
3 N3 – 3A
4 N4 – 4A
5 N5 – N17 5A
6 N6 – N18 6A
7 N7 – N19 7A
8 N8 – N20 8A
9 N9 – N21 9A

10 N10 – N22 10A
11 N11 – N23 11A
12 N12 – N24 12A
13 N13 – N25 13A
14 N14 – N26 14A
15 N15 – N27 15A
16 N16 – N28 16A

16 1/8 Finále
8 x 2 1 = 8

1 1A – 9A 1B

Umiestnenia
na 9.-16

mieste podľa
kvalifikácie
200 metrov

na čas

2 2A – 10A 2B
3 3A – 11A 3B
4 4A – 12A 4B
5 5A – 13A 5B
6 6A – 14A 6B
7 7A – 15A 7B
8 8A – 16A 8B

8 1/4 Finále
4 x 2 1 = 4

(2jazdy,
3 ak je potrebné)

1 1B – 5B 1C Umiestnenia
na 5.-8 mieste
podľa 200 m

na čas

2 2B – 6B 2C
3 3B – 7B 3C
4 4B – 8B 4C

4
1/2 Finále

2 x 2 1 = 2
(2jazdy,

3 ak je potrebné)

1 1C – 3C 1D1 1D2

2 2C – 4C 2D1 2D2

4 Finále
2 x 2 1 = 2

(2jazdy,
3 ak je potrebné)

1 1D1 – 2D1 1. (zlato) 2. (striebro)

2 1D2 – 2D2 3. (bronz) 4.
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§ 5 Stíhacie preteky družstiev

3.2.083 Na dráhach kratších ako 400 metrov, každé družstvo musí jazdiť na čas
samostatne.

V kvalifikačných kolách, v každej jazde budú štartovať 2 družstvá.
Pre nasadenie môže byť do úvahy braný dosiahnutý čas, ktorý nahlási
vedúci družstva v kancelárii pretekov pri potvrzdovaní pretekárov, na
ostatných dráhach rozhodcovia zostavia rozpis jednotlivých jázd podľa
výkonností družstiev, ktoré pokladajú za približne rovnaké, okrem dvoch
družstiev, ktoré sa považujú za najlepšie.

3.2.085 Tieto preteky sa organizujú v dvoch sériách:
1. Kvalifikačné kolá, z ktorých vzídu 4 najlepšie družstvá podľa najlepšie

dosiahnutých časov.
2. Finále

Družstvá s dvoma najlepšími časmi sa stretnú vo finále o prvé a druhé
miesto, dve ďalšie sa stretnú vo finále o tretie a štvrté miesto.

Na Svetových pohároch, Majstrovstvách sveta a Olympijských hrách
8 najlepších družstiev podľa dosiahnutých časov z kvalifikačných kôl bude
vzájomne súťažiť v prvom súťažnom kole nasledovne:
Družstvo so 6. najrýchlejším časom proti družstvu, ktoré získalo
7. najrýchlejší čas;
Družstvo s 5. najrýchlejším časom proti družstvu, ktoré získalo
8. najrýchlejší čas;
Družstvo so 2. najrýchlejším časom proti družstvu, ktoré získalo
3. najrýchlejší čas;
Družstvo s najrýchlejším časom proti družstvu, ktoré získalo
4. najrýchlejší čas;

Všetky družstvá z prvého súťažného kola budú súťažiť vo finále. Jednotlivé
jazdy sa idú v opačnom poradí ako je uvedené nižšie.

Víťazi posledných dvoch jázd z prvého súťažného kola postupujú priamo
do finále o prvé a druhé miesto.

Zostávajúcich 6 družstiev bude zoradených podľa ich časov z prvého
súťažného kola a budú súťažiť vo finále nasledovne:
Dve najrýchlejšie družstvá pôjdu vo finále o 3. a 4. miesto.

Iba na Olympijských hrách:
Ďalšie dve najrýchlejšie družstvá pôjdu vo  finále o 5. a 6. miesto.
Posledné dve družstvá pôjdu vo finále o 7. a 8. miesto.
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§ 6 Kilometer a 500 metrov na čas
Definícia

3.2.101 Preteky známe ako „kilometer“ respektíve „500 metrov“ sú preteky
jednotlivcov na čas s pevným štartom.

3.2.102 Na Svetovom pohári a Majstrovstvách sveta, tieto preteky sa jazdia na
vzdialenosť 1000 metrov pre mužov a 500 metrov pre ženy.

Organizácia pretekov
3.2.103 Na Majstrovstvách sveta, každý pretekár súťaži na dráhe samostatne.

3.2.106 Preteky sa idú priamo ako finále. Kvalifikačné jazdy sa idú po dvoch
pretekároch, z ktorých sa kvalifikuje 8 najlepších pretekárov. Vo finále
pretekári štartujú samostatne.

3.2.106 Preteky sa organizujú v dvoch sériách:
bis 1. Kvalifikačné kolá, z ktorých vzíde 8 najlepších pretekárov podľa

dosiahnutých časov.
2.   Finále

§ 7 Bodovacie preteky
3.2.118 Prvý pretekár v každom šprinte získa 5 bodov, druhý 3 body, tretí 2 body a

štvrtý jeden bod. V poslednom šprinte po absolvovaní celej vzdialenosti
body sa udeľujú dvojnásobne (10 bodov, 6 bodov, 4 body, 2 body).

Každý pretekár, ktorý získa kolo náskoku na hlavný pelotón, získa 20 bodov.

Každý pretekár, ktorý stratí 1 okruh na hlavný pelotón, odpočíta sa mu 20
bodov.

§ 8 Keirin

Definícia
3.2.107 Pretekári súťažia v šprinte po dokončení určitého počtu okruhov

za motorizovaným vodičom, ktorý opustí dráhu 3 okruhy do cieľa
(250 m dráha) 600/700 metrov pred cieľom. Na dráhach iných veľkostí,
motorizovaný vodič by mal by mal opustiť dráhu vo vzdialenosti čo
najbližšie 750m od cieľa.

Preteky sa idú na taký počet okruhov, ktorý sa čo najviac približuje
vzdialenosti 1,5 km.
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Organizácia pretekov
3.2.108 Preteky musia zahŕňať minimálne:

 12 pretekárov;
 kvalifikačné kolo, 2 rozjazdy po 6 pretekárov;
 finále o 7. až 12. miesto;
 finále o 1. až 6. miesto;
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Preteky musia byť organizované ako je uvedené v nasledovných tabuľkách:
1.kolo

Počet pretekári Počet rozjazdy Počet  pretekári na rozjazdu

12 - 14 2 6-7 Najlepší 3 finále 1-6
4. až 6. finále 7-12

1.kolo Opravy 1/2 finals
Počet

pretekári
Počet

rozjázd
Počet

pretekári
na rozjazdu

Pretekári
kvalifikov.
1/2 finále

Počet
rozjázd

Počet
pretekári

na rozjazdu

Pretekári
kvalifikov.
1/2 finále

Počet
rozjázd

Počet
pretekári

na rozjazdu

15 - 21 3 5-7 2 2-3 5-7 2-3
Najlepší 3  finále 1-6
Ostatní   finále  7-1222 - 28 4 5-7 2 4 3-5 1 2 6

29 - 42 6 4-7 1 6 3-6 1

1.kolo Opravy 1/4 finale Opravy 1/2 finale
Počet

pretekári
Počet

rozjázd
Počet

pretekári
rozjazda

Pretekári
kvalifikov.
1/4 finále

Počet
rozjázd

Počet
pretekári
rozjazda

Pretekári
kvalifikov.
1/4 finále

Počet
rozjázd

Počet
pretekári
rozjazda

Pretekári
kvalifikov.
1/2 finále

Počet
rozjázd

Počet
pretekári
rozjazda

Pretekári
kvalifikov.
1/2 finále

Počet
rozjázd

Počet
pretekári
rozjazda

43 - 49 7 6-7 1 6 6-7 2 3 6-7 2 2 6-7 3 2 6 Najlepší 3 finále 1-6
Ostatní   finále  7-1250 - 56 8 6-7 1 7 6-7 2 4 5-6 2 2 7 2

57 - 63 9 6-7 1 8 6-7 2 4 6-7 2 4 4-5 1
64 - 70 10 6-7 1 9 6-7 2 4 7 2 4 5 1

DĹŽKA DRÁHY POČET OKRUHOV VODIČ (Počet okruhov do cieľa)
250 6 8 3 2.5

285,714 7 2.5
333,33 6 2

400 5 1.5
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PRÍKLAD ZLOŽENIA PRETEKOV KEIRIN PRE 28 PRETEKÁROV

1. KOLO

Zloženie:                                     4 ROZJAZDY po 7 pretekárov

A B C D
R1 R2 R3 R4
R8 R7 R6 R5
R9 R10 R11 R12

R16 R15 R14 R13
R17 R18 R19 R20
R24 R23 R22 R21
R25 R26 R27 R28

Skratky: „R“ Rebríček poslednej UCI dráhovej klasifikácie jednotlivcov.
Ak nie je rebríček, losovaním.

Výsledky: *QA1 *QB1 *QC1 *QD1
*QA2 *QB2 *QC2 *QD2
QA3 QB3 QC3 QD3
QA4 QB4 QC4 QD4
QA5 QB5 QC5 QD5
QA6 QB6 QC6 QD6

* Pretekári, ktorí sa kvalifikovali do 2. kola (Semifinále)

OPRAVY

Zloženie:                                     4 ROZJAZDY po 5 pretekárov

QA3 QB3 QC3 QD3
QD4 QC4 QB4 QA4
QC5 QB5 QA5 QD5
QB6 QA6 QD6 QC6
QA7 QD7 QC7 QB7

Výsledky: *RA1 *RB1 *RC1 *RD1

* Pretekári, ktorí sa kvalifikovali do 2. kola (Semifinále)

2. KOLO
(1/2 finále)

Zloženie: 2 ROZJAZDY po 6 pretekárov
FA FB

QA1 QB1
QD1 QC1
QB2 QA2
QC2 QD2
RA1 RB1
RD1 RC1

Výsledky: *FA1 *FB1
* Pretekári kvalifikovaní do FINÁLE

o 1.-6. miesto

** Pretekári kvalifikovaní do FINÁLE
o 7.-12. miesto

*FA2 *FB2
*FA3 *FB3

**FA4 **FB4
**FA5 **FB5
**FA6 **FB6
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3.2.137 Vodič musí ísť v šprintérskom území, začínajúc rýchlosťou 30 km/h a musí
postupne zvyšovať rýchlosť až na 50 km/h, ktorú musí dosiahnuť
v momente, keď opúšťa dráhu, za čiarou stíhačov pred hlavnou tribúnou,
3 okruhy do cieľa (250 m dráha). Musí opustiť dráhu podľa pokynov
rozhodcov, v princípe 600-700 metrov pred cieľom.

Pre Juniorky a Ženy Elite príslušná rýchlosť má byť 25 km/h a 45 km/h.

Priebeh jazdy
3.2.139 Signál ku štart je daný v okamžiku, keď sa vodič v šprintérskom území

priblíži k čiare stíhačov. Na štarte, pretekári zaujmú svoje pozície určené
losovaním priamo za vodičom, Ak iný pretekár dobrovoľne neprevezme
pozíciu, pretekár, ktorý si vylosoval č. 1 musí okamžite prevziať pozíciu za
vodičom minimálne na prvý okruh, v prípade, že to nebude rešpektované,
jazda bude prerušená a títo pretekári, ktorí nerešpektovali toto pravidlo,
budú diskvalifikovaní. Pri opakovanom štarte, zostávajúci pretekári musia
zaujať svoje relatívne pozície pretekár, ktorý si pôvodne vylosoval č. 2,
musí okamžite prevziať pozíciu za vodičom.

3.2.140 V prípade, že jeden alebo viacero pretekárov predbehne prednú časť
predného zadného kolesa vodiča pred čiarou stíhačou skôr, než vodič
opustí dráhu, preteky budú zastavené a jazda sa bude opakovať bez
pretekára(ov), ktorý priestupok spôsobil(i), a ktorý(í) bude(ú)
diskvalifikovaný(í).
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Obrázok 1

Obrázok 2

Obrázok 3



DRÁHA

PRAVIDLÁ SZC

11/24SK1016

§ 9 Tímový šprint

Organizácia pretekov
3.2.145 Tieto preteky sa organizujú v troch dvoch sériách na Svetovom Pohári,

Majstrovstvách sveta a Olympijských hrác:
1. Kvalifikačné rozjazdy, z ktorých vzídu 8 4 najlepšie družstvá podľa

najlepšie dosiahnutých časov.
2. V prvom súťažnom kole; 8 najlepších družstiev podľa dosiahnutých

časov z kvalifikačných kôl bude vzájomne súťažiť nasledovne:

Družstvo s 4. najrýchlejším časom proti družstvu, ktoré získalo
5. najrýchlejší čas;
Družstvo s 3. najrýchlejším časom proti družstvu, ktoré získalo
6. najrýchlejší čas;
Družstvo s 2. najrýchlejším časom proti družstvu, ktoré získalo
7. najrýchlejší čas;
Družstvo s najrýchlejším časom proti družstvu, ktoré získalo
8. najrýchlejší čas.

3. Finále
Štyri víťazné družstvá z prvého súťažného kola budú súťažiť vo
finále. Družstvá s dvoma najlepšími časmi sa stretnú vo finále o prvé
a druhé miesto, dve ďalšie družstvá sa stretnú vo finále o tretie a
štvrté miesto.

Porazené družstvá z prvého súťažného kola sa umiestnia na piatom až
ôsmom mieste podľa dosiahnutých časov v tejto fázi pretekov.

Družstvá s dvomi najlepšími časmi sa stretnú vo finále o prvé a druhé
miesto, dve ďalšie družstvá sa stretnú vo finále o tretie a štvrté miesto.

3.2.146 Iba na Olympijských hrách:
1. Kvalifikačné rozjazdy, z ktorých vzíde 8 najlepších družstiev podľa

najlepšie dosiahnutých časov.
2. V prvom súťažnom kole; 8 najlepších družstiev podľa dosiahnutých

časov z kvalifikačných kôl bude vzájomne súťažiť nasledovne:

Družstvo s 4. najrýchlejším časom proti družstvu, ktoré získalo
5. najrýchlejší čas;
Družstvo s 3. najrýchlejším časom proti družstvu, ktoré získalo
6. najrýchlejší čas;
Družstvo s 2. najrýchlejším časom proti družstvu, ktoré získalo
7. najrýchlejší čas;
Družstvo s najrýchlejším časom proti družstvu, ktoré získalo
8. najrýchlejší čas.

3. Finále
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Štyri víťazné družstvá z prvého súťažného kola budú súťažiť vo finále.
Družstvá s dvoma najlepšími časmi sa stretnú vo finále o prvé a druhé
miesto, dve ďalšie družstvá sa stretnú vo finále o tretie a štvrté
miesto.

Štyri porazené tímy z prvého súťažného kola budú súťažiť vo finále o
5. až 8. miesto.
Družstvá, ktoré dosiahli 5. a 6. najrýchlejší čas sa stretnú vo finále o
5. a 6. miesto a dve ďalšie družstvá sa stretnú vo finále o 7. a 8.
miesto.

Porazené družstvá z prvého súťažného kola sa umiestnia na piatom až
ôsmom mieste podľa dosiahnutých časov v tejto fázi pretekov.

3.2.153 Po dokončení svojho okruhu, predná zadná časť predného zadného kolesa
vedúceho pretekára musí pretnúť čiaru stíhačov pred predným okrajom
predného kolesa nasledujúceho pretekára. Potom, vedúci pretekár musí
okamžite odstriedať najneskôr do 15 metrov od čiary stíhačov a jazdiť nad
čiarou šprintérov.

Tlačenie medzi členmi toho istého družstva je prísne zakázané.

Ak je pochybnosť o tom, či boli splnené vyššie uvedené požiadavky, musia
sa prehrať dostupné informácie. Ak sa potvrdia, niektorá z vyššie
uvedených požiadaviek nie je splnená, družstvo bude relegované na
posledné miesto v príslušnej fázi pretekov.

Obrázok 1
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Obrázok 2

Obrázok 3

Obrázok 4
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Obrázok 5

Obrázok 6

Obrázok 7
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§ 10 Madison - Bodovacie preteky dvojíc
Definícia

3.2.156 Madison - bodovacie preteky sú preteky, v ktorých sa súťaží v bodovacích
šprintoch, a v ktorých súťažia družstvá o 2 pretekároch.

Konečné umiestnenie sa určí podľa vzdialenosti a nahromadených bodov,
ktoré pretekári získali.

3.2.160 Na Majstrovstvách sveta, bodovacie šprinty musia byť každý 20. okruh,
nech je dĺžka dráhy akákoľvek, a celková vzdialenosť sa musí rovnať alebo
sa približovať vzdialenosti 50 km pre Muži Elite a 30 km pre Muži Juniori,
podľa nasledujúcej tabuľky.

Dĺžka dráhy
v metroch

Počet  okruhov Počet šprintov Celková vzdialenosť
v kilometroch

Muži
Elite

Muži
Juniori

Muži
Elite

Muži
Juniori

Muži
Elite

Muži
Juniori

250 200 120 10 6 50 30
285,714 180 100 9 5 51,4 28,57
333,33 160 100 8 5 53,3 33,33

400 120 80 6 4 48 32

DĹŽKA
DRÁHY

MUŽI ŽENY JUNIORI JUNIORKY
Finále Finále Kvalifikácia Finále Kvalifikácia Finále

50 km 30 km 15 km 30 km 10 km 20 km

(m) Kolá Šprint Kolá Šprint Kolá Šprint Kolá Šprint Kolá Šprint Kolá Šprint

250 200 20 120 12 60 6 120 12 40 4 80 8

DĹŽKA
DRÁHY

MUŽI ŽENY JUNIORI JUNIORKY

Finále Finále Kvalifikácia Finále Kvalifikácia Finále

40 km 24 km 16 km 24 km 10 km 20 km

(m) Kolá Šprint Kolá Šprint Kolá Šprint Kolá Šprint Kolá Šprint Kolá Šprint

285,714 140 20 84 12 56 8 84 12 35 5 70 10

333,33 120 20 72 12 48 8 72 12 30 5 60 10

400 100 20 60 12 40 8 60 12 25 5 50 10
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3.2.161 Prvé družstvo v každom šprinte získa 5 bodov, druhé 3 body, tretie 2 body a
štvrté jeden bod. V poslednom šprinte po absolvovaní celej vzdialenosti
body sa udeľujú dvojnásobne (10 bodov, 6 bodov, 4 body, 2 body).

3.2.162 Umiestnenie sa určí vzdialenosťou podľa dokončených okruhov každého
družstva. Družstvám s rovnakým počtom okruhov, sa určí poradie podľa
nahromadených bodov. V prípade rovnakého počtu okruhov a bodov, o
poradí rozhodne záverečný šprint.

Každé družstvo, ktoré získa kolo náskoku na hlavný pelotón, získa
20 bodov.

Každé družstvo, ktoré stratí 1 okruh na hlavný pelotón, odpočíta sa mu
20 bodov.

3.2.172 Ak sú preteky prerušené kvôli nepriaznivému počasiu, rozhodcovia
rozhodnú nasledovne:

Elite Ženy Juniori Juniorky
Preteky

prerušené
pred:

20 km 10 km 10 km 8 km
Úplné opakovanie
pretekov
v ten istý deň

Preteky
prerušené

medzi:

20 a 40
km

10-25
km

10-25
km

8-15
km

Pokračovanie  v
pretekoch
s doposiaľ získanými
bodmi a okruhmi

Preteky
prerušené

po:

40 km 25 km 25 km 25 km
Výsledky budú
považované
za konečné

§ 16 Omnium
(kapitola platná od 07.07.06)

Definícia
3.2.247 Omnium sú preteky jednotlivcov pozostávajúce zo štyroch šiestich súťaží,

ktoré sa konajú s maximálnym počtom pretekárov, ktorý je stanovený
limitom dráhy (článok 3.1.009), a konajú sa počas jednoho dňa dvoch dní
v nasledujúcom poradí:
1. Scratch

10 km pre Muži Elite
7,5 km pre Ženy Elte
7,5 km pre Juniorov
5 km pre Juniorky
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2. Preteky Tempo
10 km pre Muži Elite
7,5 km pre Ženy Elte
7,5 km pre Juniorov
5 km pre Juniorky
Stíhačka jednotlivcov
4000 metrov pre muži elite
3000 metrov pre juniorov a ženy elite
2000 metrov pre juniorky
(bez finále, vždy súťažia proti sebe dvaja nasadení pretekári
z celkového poradia po pretekoch Scratch)

3. Vylučovacie preteky
4. Časové preteky:

Kilometer muži
500 metrov ženy
(vždy dvaja pretekári na dráhe, nasadení z celkového poradia
po Vylučovacích pretekoch)

5. Letmý okruh (časové preteky)
4. 6. Bodovacie preteky

25 km 40 km pre muži elite
20 km 25 km ženy elite
20 km 25 km juniori
15 km 20 km juniorky
(pozri tabuľku článku 3.2.117 pre počet okruhov a šprintov)

Výsledky
3.2.250 Kompletné výsledky musia byť spracované pre prvé tri súťaže prvých päť

súťaží. Iba v týchto troch piatich súťažiach bude víťazovi udelených 40
bodov, za každé druhé miesto bude udelených 38 bodov, za každé tretie
miesto bude udelených 36 bodov, atď.

Pretekárom, ktorí sa umiestnia na 21. mieste a nižšie bude udelený 1 bod.

3.2.251 Pred štartom Bodovacích pretekov, aktuálne poradie s celkovým počtom
získaných bodov musí byť spracované a pretekári začnú Bodovacie preteky
s týmito nahromadenými bodmi, ktoré získali z prvých troch piatich súťaží.
Pretekári budú získavať alebo strácať body podľa počtu získaných a
stratených okruhov, ako aj podľa počtu bodov získaných v šprintoch počas
Bodovacích pretekov.

Celkové poradie Omnia sa postupne vyvinie z Bodovacích pretekov.

Víťazom Omnia sa stane pretekár s najvyšším počtom bodov.
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3.2.251 V pretekoch Scratch a  pretekoch Tempo, každý pretekár, ktorý nedokončí
ter preteky  z  dôsledku pádu alebo sa nemôže vrátiť na trať v poslednom

kilometri, bude mu priradené ďalšie dostupné umiestnenie (a body) podľa
počtu, v tom čase, zostávajúcich pretekárov na dráhe.

Pretekár dostihnutý hlavným pelotónom, musí okmažite opustiť dráhu
a jeho poradie bude určené podľa počtu, v tom čase, zostávajúcich
pretekárov na dráhe.

V Bodovacích pretekoch, pretekár, ktorý sa nebude môcť vrátiť na dráhu
počas posledného kilometra, v záverečnom šprinte mu bude priradené
umiestnenie podľa počtu, v tom čase, zostávajúcich pretekárov na dráhe.

§ 17 Letmé kolo
(časť platná od 29.01.10)

Definícia
3.2.253 Letmé kolo sú časové preteky s letmým štartom z cieľovej čiary s cieľom

určiť poradie účastníkom pretekov Omnia.
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§ 18 Preteky Tempo
(časť platná od 13.10.16)

Definícia
3.2.259 Preteky Tempo sú špecialita, v ktorej konečné umiestnenie sa určí podľa

nahromadených bodov, ktoré pretekári získali v šprintoch alebo získaním
okruhov náskoku.

Organizácia pretekov
3.2.260 S výnimkou špecifických (aj nepriamych) detailov v tomto odseku, pravidlá

pre Bodovacie preteky platia rovnako aj pre preteky Tempo.

3.2.261 Po prvých 5 okruhoch, šprinty sa uskutočnia v každom okruhu. Po
dokončení štyroch okruhov, zvonením sa označí začiatok šprintérskych
okruhov.

3.2.262 Prvý pretekár v každom šprinte získa jeden bod, vrátane posledné šprintu.
Každý pretekár, ktorý získa okruh náskoku na hlavný pelotón, získa 4 body.

Každý pretekár dostihnutý hlavným pelotónom, musí okamžite opustiť
dráhu a stratí získané body počas pretekov. Jeho poradie bude určené
podľa počtu, v tom čase, zostávajúcich pretekárov na dráhe.

Priebeh jazdy
3.2.263 Pred štartom, polovica pretekárov sa zoradí pozdĺž bariéry, druhá polovica

sa zoradí v jednom rade v šprintérskom území.

3.2.264 Štart je letmý, po absolvovaní jedného neutrálneho kola, v ktorom
pretekári idú v kompaktnej skupine primeranou rýchlosťou.
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Kapitola III UCI DRÁHOVÁ KLASIFIKÁCIA JEDNOTLIVCOV
(Kapitola platná od 31.05.04, upravená 15.05.16)

3.3.002 Klasifikácia krajín mužov a žien v kategóriách elite a juniorov, sa tiež
zostavuje z každých súťaží, ktoré sú uvedené v článku 3.3.009 a je
výhradným vlastníctvom UCI.

V súťaži družstiev, klasifikácia krajín sa vypočíta ako súčet bodov najlepšie
umiestnených pretekárov každej krajiny na každej súťaži,
až do nasledovnej maximálnej kvóty, ktorá sa rovná obvyklému počtu
pretekárov tvoriacich družstvo.

MUŽI ŽENY
Stíhacie preteky družstiev: 4 Stíhacie preteky družstiev: 4
Tímový šprint: 3 Tímový šprint: 2
Madison: 2 Madison: 2

Akonáhle krajina dosiahne svoju maximálnu kvótu na súťaži, body
pretekárov, ktoré sú nad kvótu príslušnej krajiny, sa priamo udelia ďalšiemu
oprávnenému pretekárovi nasledovnej krajiny.

V prípade, že rovnaký počet bodov nemôže byť pridelený každému
oprávnenému pretekárovi, ktorý má na body v družstve nárok, tieto body
budú rovnomerne rozdelené medzi oprávnených pretekárov.

V súťaži jednotlivcov, klasifikácia krajín sa vypočíta ako súčet bodov troch
štyroch najlepšie umiestnených pretekárov každej krajiny.

Priebežné umiestnenie krajín so zhodným počtom bodov, sa určí podľa
umiestnenia ich najlepšieho pretekára v UCI Dráhovej Klasifikácii
Jednotlivcov.

3.3.003 Klasifikácia je spracovaná podľa získaných bodov, ktoré pretekári získali na
dráhových pretekoch zaradených do medzinárodného kalendára a
rozdelených do tried podľa článku 3.8.003.

Za dráhové preteky v medzinárodnom kalendári, kde je viac ako 50%
pozvaných pretekárov, sa nebudú udeľovať body sa budú udeľovať body
za Triedu 2.

Klasifikácia je spracovávaná po dobu jedného roka tak, že sa pridajú získané
body ku naposledy spracovanej klasifikácii. Súčasne sa odpočíta počet
zostávajúcich bodov,  ktoré každý pretekár získal na medzinárodných
dráhových pretekoch do toho istého dňa v predchádzajúcom roku.
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Ak v priebehu jedného roka sa budú konať dve národné alebo
kontinentálne majstrovstvá v rovnakej kategórii, iba tie posledné budú
brané do úvahy.

Dráhová komisia môže udeliť výnimku v prípade nepredvídateľnej zmeny
dátumu Majstrovstiev sveta Elite.
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Kapitola IV UCI SVETOVÝ POHÁR na DRÁHE

3.4.003 Súťaže Svetového pohára sa skladajú zo súťaží Majstrovstiev sveta, ako je
uvedené nižšie:

MUŽI ŽENY
1) 1 km s pevným štartom 1)  500 m s pevným štartom
2) Šprint 2)  Šprint
3) Stíhačka jednotlivcov, 4 km 3)  Stíhačka jednotlivcov, 3 km
4) Stíhačka družstiev, 4 km 4)  Stíhačka družstiev, 4 km
5) Keirin 5)  Keirin
6) Tímový šprint 6)  Tímový šprint
7) Bodovacie preteky, 30 km 7)  Bodovacie preteky, 20 km
8) Madison, 30 km 40 km 8)  Scratch, 10 km
9) Scratch, 15 km 9)  Omnium
10) Omnium 10)  Madison, 20 km

3.4.005 Prihlásiť sa môžu družstvá národných federácií, ktoré sú členmi UCI a UCI
dráhové tímy.

Maximálny počet pretekárov, ktorí sa kvalifikujú na základe klasifikácie
jednotlivcov, je určený UCI Dráhovým Rebríčkom v deň začatia on-line
registrácie prvého kola Svetového pohára dva mesiace pred prvým kolom
Svetového pohára podľa nasledujúcej tabuľky:

Špecialita Muži Ženy
Šprint 45 45
Keirin 36 36
Omnium 24 2) 242)

Madison 18 1)2)

1) Družstvá2) Ak sa pretekov zúčastní Majster sveta, počet kvalifikovaných
družstiev/pretekárov  cez UCI Dráhový Rebríček musí byť zredukovaný, aby sa
neprekročil príslušný maximálny počet.

Neexistuje žiadny maximálny počet pre ostatné špeciality.
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3.4.007 Maximálny počet účastníkov na tím (dráhový tím alebo národné družstvo)
na každé preteky je nasledovný:

MUŽI ŽENY
1 km s pevným štartom 1 500 m s pevným štartom 1
Šprint 2 Šprint 2
Keirin 1 Keirin 1
Tímový šprint 3 Tímový šprint 2
Stíhačka jednotlivcov 1 Stíhačka jednotlivcov 1
Stíhačka družstiev 4 Stíhačka družstiev 4
Bodovacie preteky 1 Bodovacie preteky 1
Scratch 1 Scratch 1
Omnium 1 Omnium 1
Madison 2 Madison 2
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Kapitola VI VYBAVENIE A INFRAŠTRUKTÚRA

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA  A HOMOLOGÁCIA VELODRÓMOV:

§ 6 Súťažné dráhy – velodrómy

3.6.064 Dráhové preteky, ktoré sú zaradené do UCI medzinárodného kalendára, sa
musia konať na UCI homologovanom velodróme. Výnimočne, UCI môže
udeliť špeciálne výnimky velodrómom, ktoré sa používajú pred rokom 2001.
Ako výnimku na vyššie uvedené skutočnosti, UCI môže prijať zaradenie
nehomologovaných velodrómov do medzinárodného kalendára
za predpokladu, že musia splniť všetky požadované záruky z hľadiska
bezpečnosti.

Dráhové preteky, ktoré sú zaradené do národného kalendára sa môžu
konať  na velodrómoch homologovaných národnou federáciou alebo
na UCI-homologovaných velodrómoch.

3.6.065 Velodróm za normálnych okolností nebude nemôže byť homologovaný
UCI, pokiaľ nebude spĺňať nasledovné podmienky.


