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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 01.01.2023 
 
 

ČASŤ  4  Horské bicykle 
 

Kapitola I  VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ 

 
§ 1 Typy pretekov  

4.1.001 Preteky na horských bicykloch zahŕňajú tieto disciplíny a formy 
 A.  Cross-country: XC (Kapitola 2) 

Cross-country Olympic: XCO /Olympijské XC/ 
Cross-country marathon: XCM /XC Maratón/ 
Cross-country point-to-point: XCP (point to point) /XC z bodu do bodu/ 
Cross-country short track: XCC (Short Track) /XC na krátkých okruhoch/ 
Cross-country eliminator: XCE /XC vylučovačka/ 
Cross-country time trial: XCT (Time Trial) /XC časovka/ 
Cross-country team relay: XCR (Team Relay) /XC štafeta tímov/ 
Cross-country stage race: XCS (Stage races) /XC etapové preteky/ 

B.   Downhill: DH (downhill) (Kapitola III Zjazd/ 
Individual downhill: DHI / zjazd jednotlivcov/ 
Downhill Marathon : DHM / zjazdový maratón/ 

C.  Four Cross: 4X (Kapitola IV  four cross) 
D.  Enduro a Enduro-E: END EDR / EDR-E (Kapitola V enduro) 
E.   Pump Track: PUM (Kapitola VI pump track) 
F.   Alpine Snow Bike: ALP (Kapitola VII snow bike) 
G.  E-Mountain Bike: E-MTB (Kapitola VIII E-mountain bike) 

(text upravený  1.10.13; 1.01.16; 1.01.19; 1.01.20; 1.01.23). 
 
§ 2 Vekové kategórie a účasť  

Cross-country maratón – XCM 
4.1.005 Preteky Cross-country maratónu sú otvorené pre všetkých pretekárov vo veku 19 

rokov a starších a zahrňujú aj kategórie Masters.  
 Predložené výsledky nemusia byť vyhodnotené zvlášť pre kategóriu U23 

a masters. 

Cross-country na krátkych tratiach – XCC 
Preteky Cross-country na krátkych tratiach sú otvorené pre všetkých pretekárov 
vo veku 19 rokov a starších.  

Na Majstrovstvách sveta UCI (od roku 2024) a Svetovom pohári UCI sa organizujú 
samostatné podujatia pre pretekárov do 23 rokov pre mužov aj ženy. 

Pre ostatné podujatia predložené výsledky nesmú byť vyhodnotené zvlášť pre 
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kategóriu U23 a Elite. 

Cross-country eliminátor - XCE  
Preteky Cross-country eliminátor sú otvorené pre všetkých pretekárov vo veku 
17 rokov a starších.  
Predložené výsledky nemusia byť vyhodnotené zvlášť pre kategóriu Junior, U23 
a Elite. 

(text upravený 1.01.17; 1.01.20; 1.01.21; 1.01.23) 

Enduro – END EDR 
4.1.007 Enduro  preteky sú  otvorené  pre  všetkých  pretekárov  vo  veku 17 rokov a 
        bis     a starších.  

Predložené výsledky nemusia nesmú byť vyhodnotené zvlášť pre kategóriu 
Junior, U23 a Elite. 

(článok zavedený 1.10.13; text upravený 1.01.23) 
 

4.1.010 V pretekoch cross-country maratónu, UCI MTB maratónskej série, alebo a 
enduro môže pretekár masters pretekať s dočasnou alebo dennou licenciou 
vydanou príslušnou/kompetentnou národnou federáciou.  

Licencia jasne stanovuje dátum začatia a ukončenia obdobia, pre ktoré je platná.  
Národná federácia zabezpečí, že držiteľ dočasnej alebo dňovej licencie, dostane 
počas jej trvania rovnaké poistné krytie a ostatné výhody aké sú poskytované 
ročnou licenciou.   

Pretekár, ktorý chce pretekať na pretekoch Majstrovstiev sveta pre Masters musí 
byť držiteľom ročnej licencie kategórie Masters.  

(text upravený 1.10.13; 1.01.23) 
 

§ 3    Kalendár 

 

4.1.011 Medzinárodné preteky na horských bicykloch sú registrované v medzinárodnom 
kalendári UCI v súlade s nasledujúcou klasifikáciou: 

- Olympijské hry (OG-ang. skratka) 
Žiadne iné preteky na horských bicykloch v cross-country (XC) ani preteky 
maratónskej série nemôžu byť organizované počas pretekov na horských 
bicykloch na OG. 

- UCI Majstrovstvá sveta (CM) 
Žiadne iné medzinárodné MTB preteky rovnakého formátu alebo maratónskej 
série nemôžu byť organizované počas majstrovstiev sveta. 

- UCI Svetový pohár (CDM) 

Žiadne preteky maratónskej série, triedy HC a 1. triedy nemôžu byť 
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organizované na rovnakom kontinente v rovnaký deň ako Svetový pohár 
rovnakého formátu. 
Kontinentálne majstrovstvá (CC) a národné majstrovstvá (CN) nemôžu byť 
organizované v priebehu Svetového pohára rovnakého formátu.  

- Majstrovstvá sveta Masters (CMM) 

- Kontinentálne majstrovstvá (CC) 
Žiadne preteky maratónskej série, triedy HC a 1. triedy nemôžu byť 
organizované na rovnakom kontinente počas v ten istý deň  ako kontinentálne 
majstrovstvá rovnakého formátu. 

- etapové preteky 
Maratónska séria (SSR) 
Hors trieda (SHC)  
Trieda 1 (S1) 
Trieda 2 (S2) 
Žiadne preteky maratónskej série alebo etapové preteky triedy HC nemôžu byť 
organizované počas pretekov MTB na Olympijských hrách, alebo UCI 
majstrovstiev sveta v cross-country (XC) alebo maratóne (XCM), pretekov UCI 
svetového pohára na tom istom kontinente.  

Žiadne etapové preteky triedy HC alebo triedy 1 nemôžu byť organizované 
počas kontinentálneho šampionátu v ten istý deň (dňoch) ako sú na 
šampionáte preteky cross-country (XC) na tom istom kontinente.  

- jednodňové preteky 
Hors trieda (HC) 
Trieda 1 (C1) 
Trieda 2 (C2) 
Trieda 3 (C3) 

- UCI MTB maratónska séria 
Žiadne preteky triedy HC, alebo triedy 1 v horskom maratóne ale etapových 
pretekoch, nemôžu byť organizované na tom istom kontinente a v ten istý deň 
ako sa konajú preteky maratónskej série. Kontinentálne majstrovstvá v maratóne 
sa nesmú konať súčasne s podujatím maratónskej série na tom istom kontinente. 

-  UCI XCO juniorská séria: 
UCI každý rok vymenuje určitý počet podujatí juniorskej série UCI XCO. 

- Národné majstrovstvá 
Národné majstrovstvá sa nemôžu konať počas pretekov horských bicyklov na 
olympijských hrách, majstrovstvách sveta alebo svetovom pohári rovnakého 
formátu a nemôžu sa jazdiť počas kontinentálnych majstrovstiev rovnakého 
formátu na príslušnom kontinente rovnakého formátu.  

Národné majstrovstvá v cross-country (XCO) alebo cross-country short track 
(XCC) sa nemôžu konať v rámci medzinárodných pretekov. 
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Pre všetky ostatné formáty, v prípade, ak sú národné majstrovstvá začlenené do 
medzinárodných pretekov horských bicyklov, pretekár môže získať body iba raz. 

Pretekári so športovou národnosťou národnej federácie získajú body národného 
šampionátu podľa ich poradia v pretekoch (t.j. vrátane všetkých pretekárov bez 
ohľadu na ich športovú národnosť) a ostatní pretekári dostanú body podujatia 
triedy podľa ich poradia v pretekoch. 

Zaradenie/triedu etapových a jednodňových pretekov pre každé preteky 
každoročne určuje Riadiaci výbor UCI na základe správy z pretekov/zápise o 
pretekoch od rozhodcov z predchádzajúceho roku a akýchkoľvek ďalších 
informácií, aké má UCI k dispozícii. Novým pretekom môže byť v prvom ročníku 
udelená len trieda 2 alebo 3. 

Štatút HC môže byť udelený len za nasledujúcich kumulatívnych podmienok: 
podujatie registrované najmenej tri roky ako C1 v medzinárodnom kalendári UCI, 
samostatné preteky do 23 rokov registrované pre obe pohlavia, najmenej osem 
pretekárov z prvej päťdesiatky rebríčka UCI pre obe pohlavia, najmenej desať 
národov zastúpených v poslednom ročníku podujatia. 

Detailný rozpis (ang. Technical guide) pre preteky triedy HC, etapové preteky, 
preteky maratónskej série UCI a nové preteky musia byť predložené na UCI počas 
registračného procesu do kalendára. Šablóny na takéto detailné rozpisy 
poskytuje UCI na základe žiadosti. 

 Všetky preteky registrované v medzinárodnom kalendári UCI musia dodržiavať 
finančné záväzky (najmä kalendárny registračný poplatok a ceny -ang. Price 
Money) schválených Riadiacim výborom UCI a zverejnených na internetovej 
stránke UCI.  

Štartovné pre preteky uvedené v medzinárodnom kalendári neplatia pretekári 
patriaci do UCI ELITE MTB tímov. Toto pravidlo sa vzťahuje len na formát, 
v ktorých je tím vedený ako ELITE a nevzťahuje sa na etapové preteky, UCI MTB 
maratónsku sériu, eliminátor a enduro preteky. 

(text upravený 1.02.12; 1.10.13; 4.04.14; 1.01.16; 1.01.17; 1.01.19; 1.01.21; 1.01.22; 
1.01.23) 

§ 6    Priebeh pretekov 

4.1.026 Na Olympijských hrách, majstrovstvách sveta, pretekoch svetového pohára, 

kontinentálnych majstrovstvách, pretekoch triedy „hors“ (HC) a všetkých 

etapových pretekoch sa musia manažéri („team managers“) všetkých tímov 

alebo ich zástupcovia zúčastniť porád vedúcich tímov („team managers 

meeting“), ak sú tieto porady musia byť uvedené v oficiálnom programe 

pretekov.  
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(text upravený 1.01.23). 

4.1.031 V pretekoch s hromadným štartom nesmú byť pretekári na štart vyvolávaní skôr 

ako 20 minút do plánovaného štartu pretekov. Tento čas môže byť znížený ak to 

umožňuje počet pretekárov. O vyvolávaní na štart musia byť pretekári 

informovaní cez miestny informačný systém v čase päť a tri minúty pred 

vyvolávaním.  

Pretekári sa zoradia v poradí, v ktorom sú vyvolávaní na štartovnú čiaru. O počte 

pretekárov v každom rade rozhodne hlavný rozhodca a dohliadajú rozhodcovia. 

Pretekár si sám rozhodne, ktoré miesto v rade si vyberie. 

Akonáhle sú pretekári zoradení, zahrievanie (valce, trenažéri atd.) sú z priestoru 

štartu odstránené.  

Štart je odštartovaný rozhodcom pomocou nasledujúceho postupu: upozornenie 

3, 2, 1 minútu a 30 sekúnd pred štartom, potom nasleduje konečné oznámenie 

„štart v priebehu nasledujúcich 15 sekúnd“. 

Pre štart je použitá štartovacia pištoľ alebo štartovacie svetlá, ak nie je 

k dispozícii, je použitá píšťalka. 

(text upravený 1.01.20; 1.01.23). 

§ 7     Vybavenie 

4.1.038 Využívanie spojenia vysielačkou alebo inými prostriedkami diaľkovej komunikácie 

s pretekármi je zakázané okrem pretekov UCI svetového pohára (CDM) 

a podlieha schváleniu UCI.  

(text upravený 1.01.23). 

4.1.041 Počas pretekov MTB nesmú pretekári zaregistrovaní na tieto preteky používať 
nie sú na trati povolené žiadne E-Mountain Bike, kedykoľvek počas tréningu a 
súťaže. E-Mountain Bike sú povolené v  s výnimkou pretekoch   E-Mountain Bike 
špecifikovaných v kapitole VIII. 

(článok doplnený 1.01.18; text upravený 1.01.19; 1.01.20; 1.01.23) 

 

4.1.043 Keď je pretekárom poskytnutá elektronická pomôcka na identifikáciu alebo 
geolokáciu poskytovateľom časomeračských služieb, sú pretekári povinní ich 
nosiť navyše k identifikačným číslam uvedeným v článku 1.3.073. 

Elektronické zariadenie poskytované poskytovateľom časomeračských služieb 
musí byť totožné pre všetkých pretekárov zúčastňujúcich sa na tých istých 
pretekoch. Musí sa považovať za identifikačné číslo podobné materiálom 
uvedeným v článku 1.3.0373. Články 1.3.076, 1.3.077, 1.3.080 a body 3 a 4 2.6, 3 
a 15tabuľky incidentov na pretekoch uvedených v Časti XII v Kapitole XX 
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zostávajú v platnosti. 

(článok doplnený 1.01.18; text upravený 1.01.23) 

 

4.1.044 Pri zjazdoch (DH) a enduro pretekoch, na rozdiel od všeobecného pravidla 
definovaného v článku 1.3.007, obe kolesá môžu mať iný priemer. 

Pri zjazdoch (DH) môže byť bicykel poháňaný reťazou alebo remeňom 
jednodielnej konštrukcie. 

(článok doplnený  1.01.19; 1.01.23) 

 

Kapitola II. CROSS-COUNTRY PRETEKY 

 
§ 1    Charakteristika pretekov 

Olympijské cross-country (XCO) 
4.2.001 Doba trvania a dĺžka kola pretekov XCO v príslušnej kategórii pretekov podľa 

tabuľky musí byť v udanom rozmedzí, alebo sa mu aspoň čo najviac približovať 
v dĺžke pretekov (v hodinách a minútach) 

  
UCI Majstrovstvá sveta 

UCI Svetový pohár 

Kontinentálne 

majstrovstvá, HC, C1 

C2 C3 

 
Dĺžka 

pretekov 

Dĺžka 

okruhu 

Dĺžka 

pretekov 

Dĺžka 

okruhu 

Dĺžka 

pretekov 
Dĺžka okruhu 

Juniori 1:00 – 

1:15 

4  3,5 km 

– 6 km 

1:00 – 1:15 

4 – 10 

km 

1:00 – 1:15 

Bez 

obmedzenia 

pre 

akýkoľvek 

formát 

pretekov 

Juniorky 1:00 – 

1:15 
1:00 – 1:15 1:00 – 1:15 

Muži U23 1:15 – 

1:30 
N/A* N/A* 

Ženy U23 1:15 – 

1:30 

Muži Elite 1:20 – 

1:40 
1:30 – 2:00 

Bez 

obmedzenia Ženy Elite 1:20 – 

1:40 
1:30 – 2:00 

*U23 súťaží spoločne s kategóriami Elite   

UCI každoročne vyberie určitý počet pretekov zahrnutých do UCI Juniorskej série 
XCO (ang. UCI Junior Series XCO) 

(text upravený 1.10.13; 4.04.14; 1.01.17; 1.01.23) 
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4.2.002 Trať pre XCO preteky by mala využívať atraktívny lay-out ideálne v tvare 
štvorlístku, aby ponúkala jednoduché sledovanie pretekov pre divákov 
a akékoľvek televízne spravodajstvo. 

Dôrazne sa odporúča model zdvojenej občerstvovacej zóny / depa. 

Trať musí byť značená každý kilometer, značky označujú vzdialenosť zostávajúcu 
do cieľovej pásky.  

(text upravený 1.10.13; 1.01.17; 1.01.23) 

Cross-country maratón (XCM) 

4.2.004 Preteky formátu XCM musia rešpektovať minimálnu dĺžku 60 km a maximálnu 
dĺžku 160 km.  

Každý organizátor, ktorý chce využiť trať mimo tieto uvedené vzdialenosti musí 
získať predbežné povolenie od UCI. 

Trať musí byť značená každých 10 km a značky označujú vzdialenosť zostávajúcu 
do cieľa.  

Preteky môžu mať jedno kolo, alebo viac kôl s maximálnym počtom tri (3) kolá.  

V prípade jednokolových pretekov, trať nesmie obsahovať žiadnu časť po ktorej 
sa ide dvakrát. Jedine štart a cieľ sa môže nachádzať na rovnakom mieste.  

V prípade viackolových pretekov, skratky na trati pre ženské kategórie nie sú 
povolené.  

(text upravený 1.02.12; 1.10.13; 4.04.14; 1.01.21; 1.01.23) 

Cross-country eliminátor (XCE) 
Organizácia pretekov 
Kvalifikačné kolá 

4.2.011 Najmenej 6 pretekárov musí byť zaregistrovaných do kvalifikačného kola, inak sa 
nemôžu konať žiadne XCE preteky. 

 Kompletný program, kvalifikačné kolo ako aj vyraďovacie jazdy vrátane finále, sa 
musia konať v rovnaký deň. Na odôvodnenú žiadosť môže UCI dovoliť rozdelenie 
pretekov do dvoch dní – jeden deň kvalifikačné kolo a druhý deň vyraďovacie 
jazdy vrátane finále.  

 Kvalifikačné kolo má podobu meraného individuálne času za jedno kolo. 
Najlepších 32 (8x4) pretekárov postúpi do hlavných pretekov (pozri prílohy 5). 

V prípade rovnosti medzi pretekármi počas kvalifikačnej jazdy, určí sa poradie 
podľa posledného UCI rebríčku individuálneho XCO poradia. Ak pretekári nie sú 
umiestnený v UCI rebríčku individuálneho XCO, poradie sa určí žrebom.  

Štartovné čísla pre kvalifikačné kolá sú v poradí od 33 na základe posledného 
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poradia UCI XCE World Cup a individuálneho UCI rebríčku XCO a 
to v nasledujúcom poradí: 

1. pretekári zaradení medzi 32 najlepších mužov a 16 najlepších žien 
posledného poradia Svetového pohára UCI (pre prvé podujatie podľa 
konečného poradia Svetového pohára UCI z predchádzajúceho roka) 

2. poradie z predchádzajúceho roka 
3. Klasifikovaní pretekári kategórie Elite a U23 vo vzostupnom poradí 
4. Klasifikovaní pretekári kategórie Junior vo vzostupnom poradí 
5. Neklasifikovaní pretekári kategórie Elite a U23 v náhodnom poradí 
6. Neklasifikovaní pretekári kategórie Junior v náhodnom poradí 

Pretekári štartujú v poradí podľa štartovného čísla, pričom najvyššie číslo štartuje 
ako prvé.  Ženy pretekajú pred mužmi. 

(text upravený 1.02.12; 1.07.12; 1.01.21; 1.01.22; 1.01.23) 

§ 3    Značenie trate 

4.2.026  Časti cross-country trate ktoré obsahujú strmé svahy alebo potenciálne 
nebezpečenstvo, musia byť označené a chránené bezpečným a viditeľným 
značením trate, ktoré nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko pre pretekárov. 
pomocou NE-kovových, najlepšie PVC kolíkov/tyčiek (slalomové kolíky), 1,5 až 2 
m vysokých.  

Vo veľmi rýchlych úsekoch trate, kde jazdná dráha je blízko ohraničenia trate, 
musí byť inštalovaná zóna B ktoré technický delegát a v jeho neprítomnosti 
hlavný rozhodca uznajú za vhodné, sa použijú malé zábrany podľa diagramu 
uvedeného nižšie.  Páska (zábrana, vlajočka) musí byť umiestnená na lyžiarských 
bránkach/kolíkoch vo výške, ktoré nezasahuje do televíznych záberov (zvyčajne 
50 cm od zeme). Zóna B musí byť najmenej 2 m široká. 

               DIVÁCI 

BEZPEČNOSTNÁ ZÓNA 

ZÓNA B 

TRAŤ 

ZÓNA A 

BEZPEČNOSTNÁ ZÓNA 

ZÓNA B 
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DIVÁCI 

(text upravený 1.01.17; 1.01.23) 

4.2.027  Na úsekoch trate, kde sú prekážky ako steny, pne alebo kmene stromov, musia 
byť pre ochranu pretekárov použité balíky slamy alebo iné ochranné vankúše. 
Takéto ochranné opatrenia nesmú obmedziť prejazdnosť trate.  

V oblastiach trate pozdĺž strmého okraja (útesu), musia byť použité zachytávacie 
siete v súlade s bezpečnostnými normami. Siete alebo pletivo s otvormi väčšími 
ako 5cm x 5cm nesmie byť použité, pokiaľ nie je upravené.  

Akékoľvek drevené mostíky alebo rampy musia byť pokryté nešmykľavým 
povrchom (koberec, hydinárske pletivo alebo špeciálny protišmykový náter).  

(text upravený 1.01.16; 1.01.23) 

4.2.028  V pretekoch XCO na Olympijských hrách, majstrovstvách sveta, kontinentálnych 
majstrovstvách, svetového pohára a pretekov triedy HC musí byť trať vytýčená 
(pomocou kolíkov alebo zástaviek) a chránené po celej dĺžke.  

Pre  všetky XCM preteky, musí byť trať označená tak dobre, aby bola navigácia 
bezproblémová.  

(text upravený 1.10.13; 1.01.23) 

§ 4    Štartová a cieľová zóna 

4.2.030  Štartové a cieľové bannery musia byť umiestnené bezprostredne nad štartovou 
a cieľovou čiarou minimálne 2,5 m nad úrovňou terénu. a musia pokrývať celú 
šírku trate.  

(text upravený 1.01.23) 

§ 5    Občerstvovacia zóna/ zóna technickej pomoci /depo 

4.2.036  Každá občerstvovacia zóna/zóna technickej pomoci musí byť umiestnená na 
rovine alebo v stúpaní do kopca, ktoré je pomalé a dostatočne široké pre tento 
účel. Zóny musia byť dostatočne dlhé a priestor okolo rovnomerne rozložený. 
Dvojitá občerstvovacia zóna/zóna technickej pomoci sa dôrazne odporúča.  

Pre XCO preteky je určená jedna dvojitá, alebo dve jednoduché musí byť 
zriadená aspoň jedna samostatná občerstvovacia zóna/zóna technickej pomoci. 
Pre XCM preteky sú stanovené najmenej 3 občertsvovacie zóny/zóny technickej 
pomoci. Organizátori musia počítať s možnosťami prístupu technického 
personálu počas pretekov XCM.  

Pre cross-country preteky štafiet na Majstrovstvách sveta a, pokiaľ sa konajú, aj 
na kontinentálnych majstrovstvách, môže byť občerstvovacia zóna / zóna 
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technickej pomoci zriadená len pre technickú pomoc, podľa uváženia hlavného 
rozhodcu. Z dôvodu prehľadnosti nie je povolené z tejto zóny podávať 
občerstvenie počas pretekov tímových štafiet. 

(text upravený 1.01.17; 1.01.23) 

4.2.037 Technický delegát UCI, alebo v jeho neprítomnosti hlavný rozhodca, v spolupráci 
s organizačným riaditeľom organizátorom rozhodnú o rozdelení a umiestnení 
občerstvovacej zóny/zóny technickej pomoci. 

(text upravený 1.01.23) 

4.2.038 Občerstvovacia zóna/zóna technickej pomoci musí byť dostatočne široká a dlhá, 
aby umožňovala prejazd pretekárov ktorí v depe nestoja.  

Pre preteky svetového pohára musí obsahovať nasledujúce 4 oblasti:  
 - jednu časť pre UCI ELITE MTB tímy 
 - jednu časť pre UCI MTB tímy 
 - jednu časť pre národné tímy 
 - ďalšiu časť pre individuálnych pretekárov, alebo členov tímov, ktoré nie sú 

registrované v UCI (sa považujú za individuálnych pretekárov)  

Personál tímu (mechanik, atď.) musí mať ľahko identifikovateľné tímové 
oblečenie.  

(text upravený 1.01.20; 1.01.23) 

4.2.040 V prípade Olympijských hier, majstrovstiev sveta, svetových pohárov 
a kontinentálnych majstrovstiev nesmie do občerstvovacej zóny/zóny technickej 
pomoci vstúpiť nikto bez akreditácie. Toto pravidlo sa nevzťahuje na 
majstrovstvá sveta v maratóne. 

Pre Olympijské hry, majstrovstvá sveta a kontinentálne majstrovstvá sú 
akreditácie vydané rozhodcovským  zborom na konci porady vedúcich tímov.  

Pre sezónu svetového pohára sú UCI ELITE MTB tímom  a UCI MTB tímom vydané 
dlhotrvajúce akreditácie (celosezónne). Pre národné federácie alebo 
individuálnych pretekárov sú akreditácie vyrobené organizátorom a rozdané pri 
registrácii: 1 (jedna) akreditácia pre registrovaného pretekára na zónu. V prípade 
zdvojenej občerstvovacej zóny/zóny technickej pomoci je vydaná len jedna 
akreditácia pre registrovaného pretekára. 

 (text upravený 1.01.20; 1.01.23). 

§ 6    Technická pomoc 

4.2.049 Okrem technickej pomoci v týchto zónach, je technická pomoc povolená mimo 
týchto zón jedine medzi pretekármi, ktorí sú členmi rovnakého UCI ELITE MTB 
tímu, UCI MTB tímu alebo rovnakého národného tímu. V prípade majstrovstiev 
sveta je technická pomoc povolená iba medzi jazdcami toho istého národného 
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tímu. 

Pretekári môžu niesť so sebou len také náhradné diely a náradie, ktoré 
nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre samotného pretekára alebo iných 
pretekárov.  

(text upravený 1.01.20; 1.01.23) 

§ 9    Etapové preteky 

Trvanie a etapy 
4.2.071 Pokiaľ Riadiaci výbor UCI nerozhodne inak, preteky v etapách prebiehajú 

najmenej štyri dni, najviac však deväť dní.  

Počas jedného dňa môže byť len jedna etapa.  

Okrem toho musí organizátor etapových pretekov realizovať  musia preteky 
obsahovať aspoň jednu diaľkovú etapu, ktorá spĺňa minimálnu vzdialenosť pre 
preteky v cross-country maratóne podľa článku 4.2.004. 

(text upravený 1.01.19; 1.01.23) 

Klasifikácia 
4.2.075 Ďalšia celková klasifikácia pre mužov a ženy, ako sú bodovacia súťaž, vrchárska 

súťaž a súťaž tímov u mužov a žien sú voliteľné.  

 V etapových pretekoch kde je súťaž celkovej klasifikácie tímov, môžu v tejto 
klasifikácii súťažiť len 3 typy tímov:  

 - UCI ELITE MTB tímy 
 - UCI MTB tímy 
 - národné tímy 

S výnimkou prípadu tímovej časovky, je celková klasifikácia tímov u mužov a žien, 
tvorená súčtom časov dvoch najlepších pretekárov tímu z každej etapy.   

(text upravený 1.01.23) 

Kapitola III. ZJAZDOVÉ DISCIPLÍNY  

§ 1    Organizácia pretekov  

4.3.001 Pre finále musí byť použitý jednokolový formát . Ten môže zahŕňať:  

- kvalifikačné kolo (ang. Qualifying run), z kvalifikačného kola do semifinále a 
finále postupuje stanovený počet pretekárov určený v osobitných predpisoch 
pretekov. Najrýchlejši pretekár vo finále je vyhlásený za víťaza (systém 
používaný pre svetový pohár).  

- predkolo (ang. Seeding run),  toto kolo určuje poradie štartu pre jednokolové 
preteky, v ktorých pretekár s najrýchlejším časom vyhráva.  

Preteky s hromadným štartom sú zložené z: 
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- kvalifikačné kolo (časovka, kde sa určitý počet pretekárov kvalifikuje do finále, 
počet pretekárov pre kvalifikáciu je určený organizátorom v technickom 
manuále (ang. Technical guide), kvalifikačné kolo ktoré zároveň určuje poradie 
na štarte. 
- zjazdový maratón (zjazd s hromadným štartom) 

Každý organizátor musí detailne upresniť informácie o jeho pretekoch 
v technickom rozpise pretekov.  

(text upravený 1.07.12; 1.10.13; 4.04.14; 1.01.23) 

4.3.002 Dvojkolový systém/formát pretekov (rýchlejší čas z niektorého kola sa započítava 
pre výsledok), môže byť prijatý za výnimočných okolností na základe 
predchádzajúceho súhlasu komisie UCI pre horskú cyklistiku (ang. UCI mountain 
bike commission) 

(text upravený 1.01.23) 

§ 2    Trať 

4.3.007 Celá trať zjazdu musí byť označená a chránená bezpečným a viditeľným značením 
trate, ktoré nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko pre pretekárov páskou 
alebo zábranami, s použitím nekovových, preferovane umelohmotných – PVC 
tyčí/kolíkov (slalomové tyče) vysokých 1,5 až 2 metre. 

Vo veľmi rýchlych a nebezpečných úsekoch, kde je dráha pretekára blízko 
ohraničenia trate, musí byť nainštalovaná B línia/zóna, ako ukazuje diagram: 

DIVÁCI 
 

BEZPEČNOSTNÁ ZÓNA 
ZÓNA B 

 

TRAŤ 
ZÓNA A 

 

BEZPEČNOSTNÁ ZÓNA 
ZÓNA B 

 
DIVÁCI 

(text upravený 1.01.17; 1.01.19; 1.01.23) 

§ 3   Oblečenie a ochranné príslušenstvo/pomôcky 

4.3.011 Priliehavé/obtiahnuté oblečenie s lycra-elastanovým zakladom nie je povolené.  

Jersey 
Dres musí byť košeľa s dlhými rukávmi, ktorej rukávy siahajú až po zápästia 
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jazdca. Dresy používané na zjazdových podujatiach by mali byť typu špeciálne 
navrhnutého a predávaného na použitie v pretekoch BMX alebo zjazdoch na 
horských bicykloch. Dresy určené pre cestnú cyklistiku, kombinézy alebo 
jednodielne kombinézy obsahujúce dres a nohavice/šortky nie sú povolené na 
použitie pri zjazdových podujatiach. 

Dres musí buď tesne priliehať okolo pása, alebo musí byť pred štartom zastrčený 
do nohavíc, aby neprekážal. 

Nohavice 
Povolené sú dlhé nohavice alebo krátke nohavice v kombinácii s vhodnou 
ochranou kolien a holení. Takéto dlhé alebo krátke nohavice by mali byť typu, 
ktorý je špeciálne navrhnutý a predávaný na použitie pri pretekoch BMX alebo 
zjazdoch na horských bicykloch. Dlhé nohavice vyššie uvedeného typu musia mať 
jednodielnu konštrukciu a musia byť vyrobené z materiálu odolného proti 
roztrhnutiu. Mali by pokrývať celú dĺžku oboch nôh až tesne nad topánku alebo 
členok. Krátke nohavice vyššie uvedeného typu musia mať jednodielnu 
konštrukciu a musia byť vyrobené z materiálu odolného proti roztrhnutiu. Mali 
by sa nosiť spolu s vhodnou ochranou nôh, ktorá pokrýva celé koleno a celú 
holeň až tesne nad členok. 

(text upravený 1.01.23) 

§ 6    Tréning 

4.3.022 Každý pretekár musí absolovať minimálne 2 tréningové kolá pod hrozbou 
diskvalifikácie ak tak neučiní inak budú diskvalifikovaní z pretekov. Štartér 
(rozhodca na štarte) sa musí uistiť, že toto pravidlo sa dodržuje.  

(text upravený 1.01.23) 

Kapitola V.  ENDURO PRETEKY 

§ 5    Značenie trate 
4.5.006 Celá enduro trať musí byť zrozumiteľne označené použitím kombinácie šípiek, 

bránok a tradičných pásiek označená a chránená bezpečným a viditeľným 
značením trate, ktoré nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko pre pretekárov.  
Vo veľmi rýchlych a nebezpečných úsekoch, kde je dráha pretekára blízko 
ohraničenia trate, musí byť nainštalovaná B línia/zóna, ako ukazuje diagram: 

DIVÁCI 
 

BEZPEČNOSTNÁ ZÓNA 
ZÓNA B 

 

TRAŤ 
ZÓNA A 
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BEZPEČNOSTNÁ ZÓNA 
ZÓNA B 

 
DIVÁCI 

(text upravený 1.01.23) 
 

Kapitola VIII.  E-MOUNTAIN BIKE 

§ 1    Všeobecné 

Vekové kategórie 
4.8.002   Pokiaľ nie je v pravidlách UCI pre konkrétne podujatia alebo série uvedené inak, 

preteky E-Mountain Bike sú otvorené pre všetkých pretekárov vo veku 19 rokov 
a viac, vrátane kategórie Masters. Žiadne samostatné výsledky sa nesmú vydávať 
pre kategórie U23, Elite alebo Masters. 

(článok doplnený 1.01.19; 1.01.23) 

Registrácia 
4.8.004   Registráciu pretekárov vykonáva každý organizátor pretekov zmocnenec UCI pre 

E-Mountain Bike podujatia. 

(článok doplnený 1.01.19; 1.01.23) 

Kapitola IX.  UCI MTB SVETOVÝ POHÁR WORLD SERIES 

(kapitola recenzovaná 1.01.23) 

§ 1    Všeobecné pravidlá 

4.9.001 UCI MTB svetový pohár WORLD SERIES je výhradným vlastníctvom UCI. 

UCI MTB WORLD SERIES tvorí UCI Svetový pohár v typoch pretekov: 

- Cross-country (pozri kapitolu X); 

- Downhill (pozri kapitolu XI); 

- Maratón (pozri kapitolu XII); 

- Enduro (pozri kapitolu XIII). 

UCI Svetové poháre každého z vyššie uvedených typov pretekov sú výhradným 
vlastníctvom UCI. 

4.9.002 Každý rok Riadiaci výbor UCI určuje preteky,  typy podujatí a vekové kategórie 
pre každý UCI Svetový pohár, ktorý je súčasťou UCI MTB WORLD SERIES. ktoré sa 
UCI MTB svetový pohár bude konať, a taktiež preteky ktoré bude zahŕňať.   
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 Registrácia 

4.9.003 Všetci pretekári musia byť zaregistrovaný pomocou UCI online registračného 
systému (www.uci.org). UCI ELITE MTB tímy a UCI MTB tímy registrujú svojich 
pretekárov. Národné federácie registrujú ostatných pretekárov spĺňajúcich 
kvalifikačné kritéria podľa ustanovení o účasti ako v čl. 4.5.003 registrujú 
národné federácie.  

Tabuľka s týmito dátumami je zverejnená na webových stránkach UCI.  

4.9.004 Všetci    pretekári    alebo    ich    tímoví    manažéri    musia    potvrdiť    štart 
predložením licenie a  vyzdvihnúť  štartovné  číslo do  časového limitu/ termínu 
(ang. Riders confirmation deadline) určenom v oficiálnych propozíciách 
zverejnených na špeciálnych internetových stránkach UCI WORLD SERIES. 
Pretekári, ktorí takto nepotvrdia ich štart pred spomínaným limitom, nedokončili 
registráciu a nebudú môcť na týchto pretekoch súťažiť. 

(text upravený 1.07.12; 4.04.14) 

4.9.005 Neskoré prihlášky od UCI ELITE MTB tímov, UCI MTB tímov, a národných 
federácií a pretekárov sú odmietnuté, pokiaľ nie sú schválené a za predpokladu 
dodržania ustanovení o účasti, UCI, s výhradou dodržiavania čl. 4.5.003, 
a zaplatením pokuty 300 CHF EUR.  

Neskoré prihlášky sú prihlášky podané po časovom limite pre online registráciu 
(ang. Online registration deadline) a pred uplynutím časového limitu pre 
potvrdenie štartu pretekárov (riders confirmation deadline). Po uplynutí tohto 
termínu pre potvrdenie  štartu pretekárov, neskoré prihlášky nebudú brané do 
úvahy akceptované.  

Tlačová konferencia 

4.9.006 Na žiadosť organizátora, 3 najvyššie najlepšie umiestnení pretekári v pretekoch 
a vedúci pretekár svetového pohára sa musia zúčastniť tlačovej konferencie.  

Dres vedúceho pretekára 

4.9.007 Dres vedúceho pretekára je povinný pre vedúceho pretekára UCI svetového 
pohára. musí nosiť dres vedúceho pretekára počas všetkých pretekov svetového 
pohára, okrem úvodných pretekov.  

4.9.008 Farby a dizajn dresov vedúcich pretekárov UCI svetového pohára budú 
oznámené príslušným pretekárom po schválení sú určené UCI. 

 

 

 

http://www.uci.org/
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Kapitola X.  UCI CROSS-COUNTRY WORLD CUP  
(kapitola recenzovaná 1.01.23) 

Účasť 
4.10.001 UCI MTB Cross-country World Cup (XCO a XCC) je otrvorený pre pretekárov 

nasledujúcich kategórií a spĺňajúcich tieto podmienky: 

Kategória  Jedno z nasledujúcich kritérií musí byť splnené  

XCO - Men elite (23 rokov a starší)  
XCO - Women elite (23 rokov a 
staršie)  

1. Získať aspoň 60 bodov UCI v UCI XCO individuálnom 
referenčnom rebríčku (*).  
2. Národná federácia môže prihlásiť maximálne 6 
náhradníkov v kategórii. Títo pretekári musia nosiť 
oblečenie národnej reprezentácie.   

XCO - Men under 23 (od 19 rokov do 
až 22 rokov)  
 

1. Získať aspoň 80 bodov UCI v UCI XCO individuálnom 
referenčnom rebríčku (*). 
2. Národná federácia môže prihlásiť maximálne 6 
náhradníkov v kategórii. Títo pretekári musia nosiť 
oblečenie národnej reprezentácie.   
3. Národná federácia krajiny organizátora môže 
zaregistrovať aj B tím s maximálne 6 pretekármi 
(oblečenie národnej federácie je povinné).  
4. Pretekári patriaci do UCI ELITE MTB TEAM alebo UCI 
MTB TEAM 

XCO - Women under 23 (od 19 rokov 
do až 22 rokov) 

1. Získať aspoň 20 bodov UCI v UCI XCO individuálnom 
referenčnom rebríčku (*). 
2. Národná federácia môže prihlásiť maximálne 6 
náhradníkov v kategórii. Títo pretekári musia nosiť 
oblečenie národnej reprezentácie.   
3. Národná federácia krajiny organizátora môže 
zaregistrovať aj B tím s maximálne 6 pretekármi 
(oblečenie národnej federácie je povinné).  
4. Pretekári patriaci do UCI ELITE MTB TEAM alebo UCI 
MTB TEAM 

XCC – Men elite (23 rokov a starší) 
XCC – Women elite (23 rokov a 
staršie) 
XCC - Men under 23 (19 rokov až 22 
rokov) 
XCC - Women under 23 (19 rokov až 
22 rokov) 

Pretekári zaregistrovaní na preteky XCO. Počet 
štartujúcich je obmedzený na 40 mužov elite a 40 žien 
elite. Ten istý bicykel musí byť použitý pre XCC a XCO. Pre 
XCC musí byť minimálna šírka pneumatiky 45 mm. 

(*) Dátum referenčného rebríčku určí a zverejnení UCI pre každé preteky UCI 
MTB World Cup na internetovej stránke UCI.  

Registráciu pretekárov môže vykonať iba UCI ELITE MTB TEAM, UCI MTB TEAM 
alebo národná federácia. 

Ak pretekár, ktorý potvrdil svoju účasť na pretekoch XCC, neštartuje, nebude mu 
umožnené štartovať na pretekoch XCO v tom istom kole svetového pohára, 
pokiaľ pretekára nevyhlási za neschopného štartu na pretekoch XCC oficiálny 
lekár pretekov alebo tímový lekár. 
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4.10.002 Pretekári musia mať čisla na riadidlách počas tréningu a navyše aj zadné číslo 
počas pretekov.  

Tréner národného tímu, UCI ELITE MTB TEAM alebo UCI MTB TEAM, ktorý chce 
absolvovať obhliadku trate je džiteľom licencie, musí požiadať o číslo na riadidlá 
a použiť ho pri pohybe na trati. Takýto tréner musí mať aj licenciu a Okrem tohto 
čísla, musí nosiť aj prilbu.  

4.10.003 Poradie na štarte je určené nasledovne: 

A. XCC Muži Elite, Ženy Elite, XCC Muži U23 a Ženy U23 

1. Pretekári umiestnení v top 16 aktuálneho rebríčka svetového pohára XCO 
(neplatí pre prvé kolo UCI svetového pohára v sezóne) 

2. Podľa posledného zverejneného individuálneho rebríčka UCI XCO 

B. XCO Muži Elite a Ženy Elite 

1. Pretekári umiestnení v top 24 v pretekoch XCC v v tom istom kole UCI 
svetového pohára aktuálnom víkende  

2. Na pozície 25 až 32 budú zaradení pretekári podľa posledného 
zverejneného individuálneho rebríčka UCI XCO 

3. Na pozície 33 až 40 budú zaradení pretekári umiestnení v top 10 podľa 
posledného zverejneného individuálneho rebríčka UCI v akejkoľvek 
cyklistickej disciplíne 

4. Podľa posledného zverejneného individuálneho rebríčku UCI XCO 
5. Neklasifikovaní pretekári žrebovaním 

Pretekári so statusom zranení budú zaradení do štartového poradia v súlade 
s článkom 4.10.011. 

C. XCO Muži U23 a Ženy U23:  

1.    Pretekári umiestnení v top 16 aktuálneho rebríčka svetového pohára 
(neplatí pre prvé kolo UCI svetového pohára v sezóne)  

Pretekári umiestnení v top 24 v pretekoch XCC v v tom istom kole UCI 
svetového pohára 

2.    Podľa posledného zverejneného individuálneho rebríčku UCI XCO 
3.    Neklasifikovaní pretekári žrebovaním 

Pretekári so statusom zranení budú zaradení do štartového poradia v súlade 
s článkom 4.10.011. 

Pretekári Tímy alebo národné federácie, ktoré poslali neskorú prihlášku, ktorá 
bola odobrená UCI, dostanú ďaľšie voľné najvyššie štartové čísla, okrem 
pretekárov umiestnených v top 16 (muži elite, ženy elite, muži U23, ženy U23) 
posledného rebríčka UCI XCO svetového pohára, pre ktorých sú štartovné čísla 
rezervované (neplatí pre prvé preteky UCI svetového pohára v sezóne). Avšak oni 
sú na štart vyvolávaní v poradí stanovenom vyššie v tomto článku.  
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Ak pretekár, ktorý potvrdil svoju účasť na pretekoch XCC, nenastúpi na štart XCC, 
nebude mu povolený štart v pretekoch XCO na tom istom kole Svetového 
pohára, pokiaľ nebol vyhlásený za neschopného nastúpiť na  štart pretekov XCC 
oficiálnym lekárom pretekov. 

4.10.004 V XCO a v cross-country na krátkych tratiach (XCC), pretekár ktorého čas je o 80% 
pomalší ako čas prvého kola vedúceho pretekára, je z pretekov odvolaný. 
Pretekár je povinný opustit trať na konci svojho kola v zóne pre to určenej (zóna 
80%), s výnimkou, ak je pretekár v poslednom kole.   

4.10.005 Pretekári dostihnutí o kolo musia toto kolo dokončiť a opustiť trať v zóne 80%. 

4.10.006 Pretekári odvolaní z pretekov podľa čl. 4.10.004 a pretekári dostihnutí o kolo sú 
uvedení vo výsledkoch v poradí v akom boli odvolaní s údajom o počte 
neprejdených kôl. 

Vyhlásenie výsledkov 

4.10.007 Vyhlásenie výsledkov sa koná bezprostredne po každých pretekoch. Pretekári, 
ktorí prídu neskôr ako 5 minút po tom ako dokončili preteky, sú pokutovaní.  

Nasledujúci pretekári sa musia zúčastniť:  
- prvých 5 pretekárov v elite XCO pretekoch; 
- prví traja pretekári v elite XCC pretekoch; 
- vedúci pretekár elite UCI svetového pohára po aktuálnych pretekoch (XCO, 
XCC); 
- prví 3 pretekári v U23 pretekoch (XCO, XCC); 
- prví 3 pretekári v XCC pretekoch 
- prví 3 pretekári v juniorských DHI kategóriách 
- vedúci pretekár kategórie U23 XCO UCI svetového pohára po aktuálnych 
pretekoch (XCO, XCC) 
- vedúci tím UCI MTB svetového pohára po aktuálnych pretekoch 
(špecifikované v čl. 4.10.009) 
- tím dňa 

Na pódium sa nesmú brať bicykle, avšak priestor pre ukázanie bicykla víťaza je 
k dispozícii pred pódiom počas vyhlásenia.  

Poradie svetového pohára 

4.10.008 Poradie svetového pohára je vypracované na základe bodov získaných každým 
pretekárom v súľade s tabuľkou v čl. 4.10.010. 

Pretekári so zhodným počtom bodov sú rozdelení podľa: najvačšieho počtu 
prvých miest, druhých miest atď., s prihliadnutím len na umiesnenia, kde boli 
udelené body do svetového pohára. Ak sú pretekári stále zhodní, o ich poradí 
rozhodnú body získané v posledných pretekoch.  

V prípade zhodného počtu bodov v zjazde po kvalifikačnom kole a finále, poradie 
určia výsledky finále.  
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4.10.009 Pre každé kolo UCI Svetového pohára sa zostavuje poradie tímov. Len pretekári 
registrovaní v UCI ELITE MTB TEAM alebo UCI MTB TEAM môžu získavať body pre 
svoj tím v súlade s tabuľkou tímov v článku 4.10.010. 

Pre cross-country je zostavená klasifikácia tímov pre mužov elite a klasifikácia 
tímov pre ženy elite. Tímová klasifikácia sa zostavuje súčtom celkových bodov 
(XCC a XCO) 3 pretekárov každého tímu s najvyšším skóre. Do klasifikácie tímov 
sa započítavajú aj tímy, v ktorých boduje iba jeden alebo dvaja pretekári. Tímy s 
rovnakým výsledkom budú mať svoje relatívne pozície určené ich najlepšie 
umiestneným pretekárom v top 30 v pretekoch XCO. Ak by stále existovala 
remíza, poradie určí najlepšie umiestnený pretekárv top 30 v pretekoch XCC. 

Po každom kole UCI svetového pohára UCI MTB je tímová klasifikácia vyhotovená 
pripísaním bodov získaných v UCI MTB tímovej klasifikácii v každých pretekoch, 
po každom kole svetového pohára. V prípade zhodného počtu bodov, o poradí 
rozhodne najväčší počet prvých miest, druhých miest atď. Ak zhoda pretrváva, 
poradie je určené podľa klasifikácie tímov  z posledného kola UCI svetového 
pohára.  

Pretekári tímu, ktorý vedie klasifikáciu UCI MTB tímov svetového pohára, 
dostanú líderské štartové čísla na riadidlá so žltým podkladom, ktoré musia 
používať v priebehu UCI svetového pohára. 

4.10.010 Stupnica bodov 

A. Preteky olympijského cross-country (XCO) a cross-country na krátkych  
tratiach (XCC) 

Por. XCO Muži 
a  Ženy elite 

XCO 
Muži 

a Ženy 
U23 

XCC Muži 
a  Ženy 

elite 

XCC Muži a Ženy 
elite 

(body pridelené do 
rebríčku XCO) 

XCC U23 XCC U23 
(body 

pridelené do 
rebríčku XCO) 

1 250 125 250 80 125 40 

2 200 100 200 65 100 30 

3 160 80 160 50 80 25 

4 150 75 150 40 75 20 

5 140 70 140 38 70 19 

6 130 65 130 37 65 18 

7 120 60 120 36 60 17 

8 110 55 110 35 55 16 

9 100 52 100 34 52 15 

10 95 51 95 33 51 14 

11 90 50 90 32 50 13 

12 85 49 85 31 49 12 

13 80 48 80 30 48 11 

14 78 47 78 29 47 10 

15 76 46 76 28 46 9 

16 74 45 74 27 45 8 

17 72 44 72 26 44 7 
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18 70 43 70 25 43 6 

19 68 42 68 24 42 5 

20 66 41 66 23 41 4 

21 64 40 64 22 40  

22 62 39 62 21 39  

23 60 38 60 20 38  

24 58 37 58 19 37  

25 56 36 56 18 36  

26 54 35 54 17 35  

27 52 34 52 16 34  

28 50 33 50 15 33  

29 48 32 48 14 32  

30 46 31 46 13 31  

31 44 30 44 12 30  

32 42 29 42 11 29  

33 40 28 40 10 28  

34 38 27 38 9 27  

35 36 26 36 8 26  

36 34 25 34 7 25  

37 32 24 32 6 24  

38 30 23 30 5 23  

39 29 22 29 4 22  

40 28 21 28 3 21  

41 27 20     

42 26 19     

43 25 18     

44 24 17     

45 23 16     

46 22 15     

47 21 14     

48 20 13     

49 19 12     

50 18 11     

51 17 10     

52 16 9     

53 15 8     

54 14 7     

55 13 6     

56 12 5     

57 11 4     

58 10 3     

59 9 2     

60 8 1     
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B. Tímové poradie 

XCO XCC 

Por. Ženy a Muži Elite Ženy a Muži Elite 

1 80 40 

2 75 39 

3 72 38 

4 70 37 

5 68 36 

6 66 35 

7 64 34 

8 62 33 

9 60 32 

10 58 31 

11 56 30 

12 54 29 

13 52 28 

14 50 27 

15 48 26 

16 46 25 

17 44 24 

18 43 23 

19 42 22 

20 41 21 

21 40 20 

22 39 19 

23 38 18 

24 37 17 

25 36 16 

26 35 15 

27 34 14 

28 33 13 

29 32 12 

30 31 11 

31 30 10 

32 29 9 

33 28 8 

34 27 7 

35 26 6 

36 25 5 

37 24 4 

38 23 3 

39 22 2 

40 21 1 

41 20  

42 19  

43 18  

44 17  
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45 16  

46 15  

47 14  

48 13  

49 12  

50 11  

51 10  

52 9  

53 8  

54 7  

55 6  

56 5  

57 4  

58 3  

59 2  

60 1  

 

§ 5    Status „zranený“ 

4.10.011 Ak sa pretekár v dôsledku zranenia zúčastnil menej ako troch kôl UCI Svetového 
pohára v sezóne, národná federácia alebo tím môže požiadať UCI o uznanie 
statusu “zranený”. Žiadosť musí byť doručená UCI písomne najneskôr do 30. 
októbra prerušenej sezóny. 

Pretekár so zranením sa začlení do poradia, ktoré sa používa na určenie štartovej 
listiny, pričom počet bodov sa určí podľa nasledujúceho výpočtu: priemer bodov 
získaných za kolo, ktorého sa pretekár zúčastnil, vynásobený počtom kôl sezóny 
UCI Svetového pohára, počas ktorej pretekár chýbal pre zranenie. 

Táto výhoda bude obmedzená na prvé kolo UCI Svetového pohára, ktorého sa 
pretekár zúčastní počas nasledujúcej sezóny. 

Toto pravidlo sa týka poradia na štarte XCO podľa článku 4.10.003. 

Kapitola XI.  UCI DOWNHILL WORLD CUP  
(kapitola recenzovaná 1.01.23) 

Účasť 
4.11.001 UCI MTB Downhill World Cup je otrvorený pre pretekárov nasledujúcich kategórií 

a spĺňajúcich tieto podmienky: 

Kategória  Jedno z nasledujúcich kritérií musí byť splnené  

DHI - Men elite ( 19 rokov a starší)  
DHI - Women (aged 19 rokov a 
staršie)  

1. Získať aspoň 40 bodov UCI v UCI DHI individuálnom 
referenčnom rebríčku (*).  
2. Národná federácia môže prihlásiť maximálne 3 
náhradníkov v kategórii. Títo pretekári musia nosiť 
oblečenie národnej reprezentácie.  
3. Pretekári patriaci do UCI ELITE MTB TEAM alebo UCI 
MTB TEAM 
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DHI - Men juniors (17 a 18 rokov)  
DHI - Women juniors (17 a 18 rokov)  

1. Národná federácia môže prihlásiť maximálne 6 
náhradníkov v kategórii. Títo pretekári musia nosiť 
oblečenie národnej reprezentácie.   
2. Národná federácia krajiny organizátora môže 
zaregistrovať aj B tím s maximálne 6 pretekármi 
(oblečenie národnej federácie je povinné).  
3. Pretekári patriaci k UCI ELITE MTB TEAM a UCI MTB 
TEAM. 

(*) Dátum referenčného rebríčku určí a zverejnení UCI pre každé preteky UCI 
MTB svetového pohára na internetovej stránke UCI.  

Registráciu pretekárov môže vykonať iba UCI ELITE MTB TEAM, UCI MTB TEAM 
alebo národná federácia. 

Pridelenie čísla 
4.11.002 Pridelenie pretekárskeho čísla určí zodpovedná osoba UCI. Celosezónne čísla 

budú pridelené 10 najlepším mužom elite a 5 najlepším ženám elite z konečného 
poradia predchádzajúcej sezóny UCI Svetového pohára. 

4.11.003 Pretekári musia mať čísla na riadidlách počas tréningu. a navyše aj chrbtové číslo 
počas pretekov.  

4.11.004 Poradie na štarte pre kvalifikačné kolo a pre jazdu určujúcu štartové poradie 
(juniorky) a štartovné čísla sú je určené nasledovne:  

A, Muži Elite, Ženy Elite: 
1. Pretekári klasifikovaní v top 60 a pretekárky v top 15 podľa posledného 
zverejneného rebríčka svetového pohára (v prvých pretekoch, podľa 
konečných výsledkov svetového pohára z predchádzajúceho roka), štartujú 
v opačnom poradí.   
2. Podľa posledného zverejneného individuálneho rebríčka UCI DHI. 
3. Neklasifikovaní pretekári – losovaním náhodne. 

Pretekári so statusom zranení budú zaradení do štartového poradia v súlade 
s článkom 4.11.021. 

B, Juniori, Juniorky 

1. Pretekári klasifikovaní v top 10 posledného zverejneného rebríčka svetového 
pohára (neplatí pre prvé kolo UCI svetového pohára v sezóne), štartujú 
v opačnom poradí. 
2. Podľa posledného zverejneného individuálneho rebríčka UCI DHI, štartujú 
v opačnom poradí. 
3 .Neklasifikovaní pretekári losovaním náhodne. 

Pretekári so statusom zranení budú zaradení do štartového poradia v súlade 
s článkom 4.11.021. 

Pretekári ktorí poslali neskorú prihlášku, ktorá bola odobrená UCI, dostanú ďaľšie 
voľné najvyššie štartové čísla , okrem pretekárov umiestnených v top 60 muži 
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elite, v top 15 ženy elite, v top 10 juniori a v top 3 juniorky posledného rebríčka 
UCI svetového pohára, pre ktorých sú štartovné čísla rezervované, plus 
celosezónne pretekárske čísla, ktoré sú rezervované Avšak, a na štart sú 
vyvolávaní v poradí stanovenom vyššie v tomto článku.  

4.11.005 Transportný system schopný prepraviť 150 pretekárov za hodinu na štart musí 
byť k dispozícii na všetkých miestach svetového pohára. Nakladanie a vykladanie 
bicyklov pre transport musí byť vykonávané usporiadateľmi.  

Tréning 
4.11.006 Organizátor musí zabezpečiť, aby bol poskytnutý nasledujúci minimálny 

tréningový program. 

Tri dni pred finále musí byť trať k dispozícii pre inšpekciu trate na pešo 
pretekármi. Trať musí byť kompletne označená a priechodná. Počas kontroly 
pešo z kopca nie sú na trati povolené žiadne bicykle. 

Dva dni pred finále tréning plus meraný tréning výhradne pre nasledovných 
pretekárov:  

1. mužov elite v top 60 podľa poradia  posledného svetového pohára, 
2. ženy v top 15 podľa poradia  posledného svetového pohára,  
3. juniori v top 10 podľa poradia  posledného svetového pohára, 
4. juniorky v top 3 podľa poradia  posledného svetového pohára, 
5. plus všetci chránení pretekári podľa článku 4.11.014, ktorý nie sú uvedené 

vyššie v bodoch 1 až 4.   

Pretekári so statusom zranení budú zaradení do štartového poradia v súlade 
s článkom 4.11.021. 

Na prvom kole svetového pohára v sezóne bude meraný tréning otvorený aj pre 
juniorov umiestnených do top 10 a junioriek umiestnených v top 3 v  konečnom 
poradí svetového pohára v predchádzajúcej sezóne bez ohľadu na to, či sú v 
súčasnosti muži elita alebo 2. ročník junior, rovnako ako predchádzajúci majstri 
sveta juniorov (muži a ženy). 

Deň pred finále bude zabezpečený čas na tréning.  

Čas na tréning v deň finále musí byť rezervovaný len pre pretekárov, ktorí sa 
kvalifikovali do finále. Doba na tréning musí byť najmenej 60 minút.  

4.11.007 Pretekári musia absolvovať dva tréningy pred začatím kvalifikačného kola. alebo 
jazdy určujúcej poradie na štarte (juniorky).  

4.11.008 Pretekári ktorí trénujú na trati mimo dobu vyhradenú na oficiálny tréning sú 
z pretekov diskvalifikovaní.  

Transportný systém sa uzatvára 15 minút pred koncom tréningu. Posledný 
pretekár je určený organizátorom a uzatvára trať medzi tréningami podľa 
inštrukcií hlavného rozhodcu. Pretekári ktorí sú na trati po tom ako bola trať 
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uzatvorená, môžu byť diskvalifikovaní.  

4.11.009 Dvaja predjazdci musia byť určení organizátorom a musia prebehnúť trať podľa 
pokynov hlavného rozhodcu pred jazdou určujúcou poradie na štarte, 
kvalifikačným kolom a finále. Predjazdci musia mať číslo na riadidlách s veľkými 
písmenami A a B. Jazdec uzatvárajúci trať, ako v čl. 4.11.008, musí mať číslo 
s označením C. 

Predjazdci musia mať minimálne 17 rokov, musia byť držiteľmi licencie UCI 
a musia byť riadne poistení. 

Preteky 
4.11.010 Zjazdové preteky musia zahŕňať minimálne jedno kvalifikačné kolo, jazdu 

určujúcu poradie na štarte (juniorky) a finále. Prvých 60 mužov elite, 15 žien elite 
a 25 juniorov z kvalifikačných kôl sa kvalifikujú do finále. Všetky juniorky, ktoré sa 
zúčastnili jazdy pre určenie poradia na štarte, sa kvalifikujú do finále. 

Najlepších 25 juniorov a najlepších 10 junioriek z kvalifikačného kola sa 
kvalifikuje do finále. 

Najlepších 60 mužov elite a najlepších 15 žien elite z kvalifikačného kola sa 
kvalifikuje do semifinále. 

Najlepších 30 mužov elite a najlepších 10 žien elite v semifinále sa kvalifikuje do 
finále. 

V prípade ak sa z nepredvídateľných okolností finálové kolo nemôže konať, za 
výsledky sa považuje poradie dosiahnuté v poslednom kvalifikačnom kole, ktoré 
sa uskutočnilo, vrátane semifinále a v jazde pre určenie poradia na štarte 
(juniorky). 

 4.11.011 Priestor štartu je vyhotovený podľa čl. 4.3.009 a krytý priestor pre rozjazdenie 
(ang. Warm up area) pretekárov musí byť v tesnej blízkosti priestoru štartu. 
Podrobnosti o priestore štartu a štartovej rampe sú uvedené v príručke 
usporiadateľa svetového pohára.  

4.11.012 Pretekári v kvalifikačnom kole a v jazde pre určenie poradia na štarte (juniorky) 
musia štartovať v minimálnych intervaloch 30 sekúnd. Intervaly medzi 
pretekármi môžu byť zmenené len hlavným rozhodcom po konzultácii 
s poverenou osobou UCI. technickým delegátom UCI.  

4.11.013 Prvým 10 ženám elite a prvým 20 mužom elite V kvalifikačnom, semifinálovom a 
finálovom kole sú pretekárom udelené body do poradia UCI svetového pohára 
podľa stupnice uvedenej v čl. 4.11.020. 

V poslednom kole sezóny UCI Svetového pohára však nebudú udelené žiadne 
body za poradie pre kvalifikačné, alebo semifinálové kolo. Poradie a UCI body 
(kvalifikačné a konečné) budú udelené pretekárom s príslušnou len podľa ich 
umiestnenia vo finále, podľa bodovej stupnice v článku 4.11.020. UCI body budú 
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udelené do kvalifikačných kôl a do finále. 

Žiadne body do UCI svetového pohára nie sú udelené juniorom a juniorkám za 
kvalifikačné kolo a juniorkám za jazdu pre určenie poradia na štarte.  

4.11.014 „Chránení“ pretekári pre semifinále sú: 

1. Pretekári s prideleným celoročným číslom (t.j.umiestnení v top 5 pre 
ženy elite a v top 10 pre mužov elite v konečnom poradí UCI svetového pohára 
v minulej sezóne) 
2. Pretekári umiestnení v top 5 pre ženy elite a v top 10 pre mužov elite 
v aktuálnom poradí UCI svetového pohára a nepatriaci do bodu 1 
3. Ak niektorí pretekári, ktorí sú uvedení v bodoch 1 a 2, nepotvrdia účasť 
na podujatí, nebudú nahradení. 

„Chránení“ pretekári pre finále sú 
1.  Pretekári umiestnení v top 3 pre ženy elite a v top 5 pre mužov elite 
v konečnom poradí UCI svetového pohára v minulej sezóne 
2.  Juniori a juniorky, ktorí sú na prvých troch miestach v súčasnom 
svetovom pohári. Na prvom kole svetového pohára sezóny nebudú  žiadni 
chránení juniori a juniorky. 
3. Ak je pretekár vyhlásený ako „vyradený“, už nie je oprávnený ako 
chránený jazdec. Oznámenie o statuse „vyradený“ (ukončenie činnosti) sa musí 
urobiť písomne UCI do 31. decembra predchádzajúceho roka. 

V prvom kole Svetového pohára UCI MTB je pre semifinále chránených prvých 10 
žien elite a prvých 20 mužov elite podľa konečného poradia svetového pohára 
z minulej sezóny. 

Musia však štartovať v kvalifikačnom kole, avšak sú automaticky kvalifikovaní do 
semifinále v každom prípade. Ak čas chránených pretekárov nie je medzi 15 
najlepšími pre ženy elite a 60 najlepšími pre mužov elite, tak musia pretekať v 
semifinále naviac k už kvalifikovaným 15 ženám elite a 60  mužom elite.  

4.11.015 Poradie na štarte v semifinále, ak je to aplikovateľné, a vo finále je určené na 
základe obrátených výsledkov posledného kvalifikačného kola, to znamená, že 
najrýchlejší pretekár štartuje posledný, s výnimkou chránených pretekárov 
(článok 4.11.014), a najrýchlejších 5 mužov elite a najrýchlejšie 2 ženy elite 
z nechránených pretekárov, ktorí budú štartovať ako posledná skupina podľa 
výsledkov poslednej kvalifikácie v obrátenom poradí. 

4.11.015 Pretekári v semifinále, ak je to aplikovateľné, a vo finále musia štartovať 
v intervaloch nie menej ako 1 minúta. Posledných 10 pretekárov musí štartovať 
v minimálne 2 minútových intervaloch. Intervaly medzi pretekármi môžu byť 
zmenené len hlavným rozhodcom po konzultácii s poverenou osobou 
UCI technickým delegátom UCI.  
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Vyhlásenie výsledkov 
4.11.017 Vyhlásenie výsledkov sa koná bezprostredne po každých pretekoch. Pretekári, 

ktorí prídu neskôr ako 5 minút po tom ako dokončili preteky, sú pokutovaní.   

Nasledujúci pretekári sa musia zúčastniť:  
- prvých 5 pretekárov elite kategórií 
- vedúci pretekár elite UCI svetového pohára po aktuálnych pretekoch 
- prví 3 pretekári v juniorských kategóriách 
- vedúci pretekár juniorského UCI svetového pohára po aktuálnych pretekoch 
- vedúci tím tímového rebríčka svetového pohára po aktuálnych pretekoch 
(špecifikované v čl. 4.11.020) 
- tím dňa 

Na pódium sa nesmú brať bicykle, avšak priestor pre ukázanie bicykla víťaza je 
k dispozícii pred pódiom počas vyhlásenia. 

Poradie svetového pohára 
4.11.018 Poradie svetového pohára je vypracované na základe bodov získaných každým 

pretekárom v súľade s tabuľkou v čl. 4.11.020. 

Pretekári so zhodným počtom bodov sú rozdelení podľa: najvačšieho počtu 
prvých miest, druhých miest atď., s prihliadnutím len na umiestnenia, kde boli 
udelené body do UCI svetového pohára. Ak sú pretekári stále zhodní, o ich poradí 
rozhodnú body získané v posledných pretekoch UCI svetového pohára.  

V prípade zhodného počtu bodov v zjazde po kvalifikačnom kole a finále, poradie 
určia výsledky finále.  

4.11.019 Pre každé kolo UCI Svetového pohára sa zostavuje poradie tímov. Len pretekári 
registrovaní v UCI ELITE MTB TEAM alebo UCI MTB TEAM môžu získavať body pre 
svoj tím v súlade s tabuľkou tímov v článku 4.10.010. 

Pre DH, zmiešaná tímová klasifikácia je vyhotovená na základe súčtu bodov z 3 
najbodovanejších umiestnení z každého tímu bez rozlišovania medzi mužmi elite, 
juniormi, ženami elite a juniorkami. Len finálové výsledky sa berú do úvahy. Do 
klasifikácie tímov sa započítavajú aj tímy, v ktorých boduje iba jeden alebo dvaja 
pretekári. Tímy s rovnakým výsledkom budú mať svoje relatívne pozície určené 
ich najlepšie umiestneným pretekárom. V prípade rovnosti bodov sa poradie určí 
nasledovne: najlepšie umiestnenie muži elite, najlepšie umiestnenie ženy elite, 
najlepšie umiestnenie juniori, najlepšie umiestnenie juniorky. 

Po každom kole UCI svetového pohára UCI MTB je tímová klasifikácia vyhotovená 
pripísaním bodov získaných v UCI MTB tímovej klasifikácii v každých pretekoch, 
po každom kole svetového pohára. V prípade zhodného počtu bodov, o poradí 
rozhodne najväčší počet prvých miest, druhých miest atď. Ak zhoda pretrváva, 
poradie je určené podľa klasifikácie tímov  z posledného kola UCI svetového 
pohára.  

Pretekári tímu, ktorý vedie klasifikáciu UCI MTB tímov svetového pohára, 
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dostanú líderské štartové čísla na riadidlá so žltým podkladom, ktoré musia 
používať v priebehu UCI svetového pohára. 

4.11.020 Stupnica bodov 

A. Zjazd muži a ženy elite (body z kvalifikačného kola v zátvorke) 
V súlade s článkom 4.11.013, v poslednom kole sezóny UCI svetového pohára, 
nebude udelený žiadny bod pre kvalifikačné a semifinálové kolo. Body 
(kvalifikačné a konečné) budú udelené pretekárom s príslušnou pozíciou vo finále 
(1-250, 2-200, 3-170 atď.). 

Poradie Muži elite 
Kvalifikačné 

body 

Muži elite 
Semifinálové 

body 

Muži 
elite 

Finálové 
body 

Ženy elite 
Kvalifikačné 

body 

Ženy elite 
Semifinálové 

body 

Ženy elite 
Finálové 

body 

1 200 (50) 200 250 200 (50) 150 200 

2 160 (40) 160 210 160 (40) 120 160 

3 140 (30) 140 180 140 (30) 100 130 

4 125 (25) 125 160 125 (25) 90 110 

5 110 (22) 110 140 110 (20) 80 90 

6 95 (20) 95 125 95 (16) 70 70 

7 90 (18) 90 110 80 (14) 60 60 

8 85 (17) 85 95 70 (12) 50 50 

9 80 (16) 80 80 60 (10) 40 40 

10 75 (15) 75 70 55   (5) 30 20 

11 70 (14) 70 65 45 25  

12 65 (13) 65 60 35 20  

13 60 (12) 60 55 25 15  

14 55 (11) 55 50 15 10  

15 50 (10) 50 45 5 5  

16 45   (9) 45 40    

17 44   (8) 44 35    

18 43   (7) 43 30    

19 42   (6) 42 25    

20 41   (5) 41 20    

21 40  40 19    

22 39 39 18    

23 38 38 17    

24 37 37 16    

25 36 36 15    

26 35 35 14    

27 34 34 13    

28 33 33 12    

29 32 32 11    

30 31 31 10    

31 30 30     

32 29 29     

33 28 28     

34 27 27     
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35 26 26     

36 25 25     

37 24 24     

38 23 23     

39 22 22     

40 21 21     

41 20 20    - 

42 19 19     

43 18 18     

44 17 17     

45 16 16     

46 15 15     

47 14 14     

48 13 13     

49 12 12     

50 11 11     

51 10 10     

52 9 9     

53 8 8     

54 7 7     

55 6 6     

56 5 5     

57 4 4     

58 3 3     

59 2 2     

60 1 1     

 

B.  Zjazd Juniori a Juniorky (len finále) 

Poradie Juniori Juniorky 

1 60 60 

2 50 50 

3 45 45 

4 40 40 

5 35 35 

6 30 30 

7 28 25 

8 26 15 

9 24 10 

10 22 5 

11 20  

12 18  

13 16  

14 14  

15 12  

16 10  

17 9  
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18 8  

19 7  

20 6  

21 5  

22 4  

23 3  

24 2  

25 1  

 

C. Tímové poradie 

Por. Muži 
Elite 

Ženy 
Elite 

Juniori Juniorky 

1 40 40 20 6 

2 35 30 15 4 

3 32 20 10 2 

4 30 10 8  

5 28 15 6  

6 26 8 5  

7 24 6 4  

8 23 4 3  

9 22 2 2  

10 21 1 1  

11 20    

12 19    

13 18    

14 17    

15 16    

16 15    

17 14    

18 13    

19 12    

20 11    

21 10    

22 9    

23 8    

24 7    

25 6    

26 5    

27 4    

28 3    

29 2    

30 1    
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§ 5    Status „zranený“ 

4.11.021 Ak sa pretekár v dôsledku zranenia zúčastnil menej ako troch kôl UCI Svetového 
pohára v sezóne, národná federácia alebo tím môže požiadať o uznanie statusu 
“zranený”. Žiadosť musí byť doručená UCI písomne najneskôr do 30. októbra 
prerušenej sezóny. 

Pretekár so zranením sa začlení do poradia, ktoré sa používa na určenie štartovej 
listiny, pričom počet bodov sa určí podľa nasledujúceho výpočtu: priemer bodov 
získaných za kolo, ktorého sa pretekár zúčastnil, vynásobený počtom kôl sezóny 
UCI Svetového pohára, počas ktorej pretekár chýbal pre zranenie. 

Táto výhoda bude obmedzená na prvé kolo UCI Svetového pohára, ktorého sa 
pretekár zúčastní počas nasledujúcej sezóny. 

Toto pravidlo sa týka len poradia na štarte DHI podľa článkov 4.11.004 a 
4.11.006. 

Kapitola XII.  UCI MTB MARATÓNSKA SÉRIA MARATHON WORLD CUP 
(kapitola recenzovaná 1.01.23) 

Účasť 
4.12.001 UCI MTB Marathon séria World Cup je otvorený pre pretekárov,  ktorí spíňajú 

tieto podmienky: 
- majú vydanú liceniu národnou federáciou a preukážu sa touto licenciou pri 
registrácii 
- pretekári nepotrebuju určité množstvo nie je požiadavka na žiadne UCI body 
aby sa mohli pretekov zúčasniť 
- neobmedzená účasť pre národné federácie alebo tímy myslené v smere, že 
pretekár môže štartovať vo svojom UCI MTB TEAM drese alebo v drese 
regionálneho klubu.  

Vekové kategórie 
4.12.002 Veková kategória pre UCI MTB marathon sériu World Cup je 19 rokov alebo viac 

a zahŕňa masters kategórie. Držitelia Elite licencií alebo Masters licencií môžu 
štartovať. 

Neexistujú žiadne osobitné preteky alebo výsledky pre U23 a alebo kategórie 
masters nemusia byť vyhotovené.  

4.12.003 Prvých 20 mužov a žien v každom kole UCI MTB maratónsky série svetový pohár, 
rovnako ako prvých 50 80 v individuálnom celkovom poradí UCI MTB 
maratónskej série XCM individuálneho rebríčka získava kvalifikáciu pre UCI 
majstrovstvá sveta v maratóne. 

4.12.004 Podujatia UCI marathon série World Cup zahŕňajú nasledovné preteky: cross-
country maratóny (XCM) podľa článku 4.2.004 - alebo cross-country etapové 
preteky (XCS) podľa článkov 4.2.071 až 4.2.073. 
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4.12.005 Poradie na štarte je určené nasledovne: 

1. Pretekári z top 24 podľa naposledy publikovaného poradia UCI MTB 
maratónsky série svetový pohár (nepoužije sa na prvých pretekoch UCI 
maratónskeho svetového pohára v sezóne) 
2. Podľa naposledy publikovaného UCI XCM individuálneho rebríčka  
3. Podľa naposledy publikovaného UCI XCO individuálneho rebríčka 
4. Nezaradení pretekári losovaním 

Vyhlásenie výsledkov 
4.12.06 Vyhlásenie výsledkov sa koná bezprostredne po každých pretekoch. Pretekári, 

ktorí prídu neskôr ako 5 minút po tom ako dokončili preteky, sú pokutovaní.   

Nasledujúci pretekári sa musia zúčastniť:  
- prví traja pretekári 
- vedúci pretekár UCI svetového pohára po aktuálnych pretekoch 

Na pódium sa nesmú brať bicykle, avšak priestor pre ukázanie bicykla víťaza je 
k dispozícii pred pódiom počas vyhlásenia. 

Poradie svetového pohára 
4.12.007 Poradie svetového pohára je vypracované na základe bodov získaných každým 

pretekárom v súľade s tabuľkou v čl. 4.12.013. 

Kvôli prehľadnosti sa poradie Svetového pohára UCI v maratóne zostavuje 
súčtom bodov získaných na podujatiach Svetového pohára v maratóne UCI. 

Pretekári s rovnakým počtom bodov sú oddelení najväčším počtom 1. miest, 2. 
miest atď. (celkový počet bodov v poradí príslušného kola UCI maratónskeho 
svetového pohára), pričom sa berú do úvahy iba miesta, za ktoré sa udeľujú body 
do UCI maratónskeho svetového pohára. Ak sú stále nerozhodní, na ich 
oddelenie sa použijú body získané na poslednom podujatí UCI maratónskeho 
svetového pohára. 

4.12.008 Bodovacia tabuľka: Poradie v maratónskej sérii sa zostavuje na základe bodov 
získaných každým pretekárom v súlade s tabuľkou nižšie: 

Poradie 
UCI Marathon 

séria World Cup 
Muži a ženy 

Poradie 
UCI Marathon 

séria World Cup 
Muži a ženy 

1 250 31 44 

2 200 32 42 

3 160 33 40 

4 150 34 38 

5 140 35 36 

6 130 36 34 

7 120 37 32 

8 110 38 30 

9 100 39 29 
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Pre lepšiu prehľadnosť, poradie Maratónskej série je vypočítané súčtom bodov 
dosiahnutých v pretekoch Maratónskej série. 

Pretekári s rovnakým počtom bodov sú zoradení podľa počtu dosiahnutých 
prvých miest, druhých miest, atď. (pri celkovom súčte bodov v danom kole 
maratónskej série), pričom sa zohľadňujú iba umiestnenia, za ktoré sú 
prideľované body. Ak je medzi nimi stále rovnosť, na určenie poradia sa použijú 
dosiahnuté body v posledných uskutočnených pretekoch Maratónskej série. 

Kapitola XIII.  UCI ENDURO WORLD CUP 
(kapitola zavedená 1.01.23) 

4.13.001 UCI Enduro World Cup sa skladá z podujatí v typoch pretekov: 
- Enduro 
- Enduro-E 

4.13.002 Podujatia UCI Enduro World Cup musia spĺňať pravidlá enduro stanovené v 
kapitole V. 

Podujatia UCI Enduro-E World Cup musia byť v súlade s pravidlami E-Mountain 
Bike stanovenými v kapitole VIII. 

Účasť 
4.13.003 Podujatia UCI Enduro World Cup (Enduro a Enduro-E) sú otvorené pre pretekárov 

za týchto podmienok: 
- Členstvo v Enduro World Series a UCI licencie sú povinné pre oprávnenosť a 
vstup na podujatie 

10 95 40 28 

11 90 41 27 

12 85 42 26 

13 80 43 25 

14 78 44 24 

15 76 45 23 

16 74 46 22 

17 72 47 21 

18 70 48 20 

19 68 49 19 

20 66 50 18 

21 64 51 17 

22 62 52 16 

23 60 53 15 

24 58 54 14 

25 56 55 13 

26 54 56 12 

27 52 57 11 

28 50 58 10 

29 48 59 9 

30 46 60 8 
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- Aby pretekári mohli pretekať v UCI Enduro World Cup, musia byť buď v 
oficiálnom UCI MTB ENDURO TEAME, alebo musia mať minimálny požadovaný 
počet bodov globálneho rebríčka Enduro World Series. 

Vekové kategórie 
4.13.004 Veková kategória pre UCI Enduro World Cup je 17 rokov a viac. Zúčastniť sa môžu 

aj držitelia licencií elite alebo masters licencií. 

4.13.005 Špecifické pravidlá pre UCI Enduro World Cup sú zahrnuté vo vyhradenej 
technickej príručke UCI Enduro World Cup dostupnej na vyhradenej webovej 
stránke. 

4.13.006 Špecifické pravidlá pre UCI MTB Enduro-E World Cup sú zahrnuté vo vyhradenej 
technickej príručke UCI MTB Enduro-E World Cup dostupnej na vyhradenej 
webovej stránke. 

Kapitola XIV.  UCI E-MTB CROSS-COUNTRY WORLD CUP 
(kapitola zavedená 1.01.23) 

4.14.001  Podujatia UCI E-MTB Cross-country World Cup musia byť v súlade s pravidlami E-
Mountain Bike stanovenými v kapitole VIII. 

Účasť 
4.14.002  Podujatia UCI E-MTB Cross-country World Cup sú pre pretekárov otvorené za 

týchto podmienok: 
- UCI licencovaní športovci patriaci do Elite Teams a Teams pridružených k World 
E-bike Series, ako aj k žiadateľom o divokú kartu. 
- Držitelia denných licencií vydaných národnou federáciou krajiny podujatia 

Vekové kategórie 
4.14.003  Podujatia E-Mountain Bike sú otvorené pre všetkých pretekárov vo veku 19 

a viac rokov a zahŕňajú aj kategórie Masters. Pre kategórie do 23 rokov, Elite 
alebo Masters sa nesmú vytvárať žiadne samostatné výsledky. 

4.14.004  Špecifické pravidlá pre UCI E-MTB Cross-country World Cup sú zahrnuté vo 
vyhradenej technickej príručke UCI E-MTB Cross-country World Cup, ktorá je 
k dispozícii na vyhradenej webovej stránke. 

Kapitola XV.  UCI ELIMINATOR WORLD CUP 
(kapitola zavedená 1.01.23) 

4.15.001  Podujatia UCI Eliminator World Cup musia spĺňať pravidlá Cross-country 
eliminator stanovené v článkoch 4.2.010 až 4.2.013. 

Účasť 
4.15.002  Podujatia UCI Eliminator World Cup sú pre pretekárov otvorené za týchto 

podmienok: 
- mať ročnú licenciu vydanú národnou federáciou 
- z hľadiska účasti nie je potrebné získať body UCI 
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- neobmedzená účasť národných federácií alebo tímov 

Vekové kategórie 
4.14.003  Veková kategória pre UCI Eliminator World Cup je 17 rokov a viac. Pre kategórie 

juniorov, do 23 rokov alebo elitnej kategórie sa nesmú vydávať samostatné 
výsledky. 

4.15.004  Špecifické pravidlá pre UCI Eliminator World Cup sú zahrnuté vo vyhradenej 
technickej príručke UCI Eliminator World Cup, ktorá je k dispozícii na vyhradenej 
webovej stránke. 

Kapitola XVI.  UCI MTB PORADIE/REBRÍČEK 
 (kapitola prečíslovaná 1.01.23) 

4.16.001 UCI vytvorila UCI MTB rebríček. UCI je jeho výhradným vlastníkom.  

UCI MTB rebríček sa zostavuje na obdobie jedného roka, v súlade s podmienkami 
uvedenými nižšie, pridaním vyhratých bodov, od predchádzajúceho vydaného 
rebríčka, a pri rešpektovaní ustanovení v čl. 4.7.008. Zároveň sa odpočítajú 
zostávajúce body získané do rovnakého dňa predchádzajúceho roka každým 
pretekárom v medzinárodných pretekoch MTB. Nový rebríček nadobúda platnosť 
dňom uverejnenia a platí až do nasledujúceho vydania rebríčka. 

UCI MTB rebríček zohľadní len jedny majstrovstvá sveta a jeden kontinentálny 
šampionát pre definovaný formát. Body UCI pridelené za majstrovstvá sveta a 
kontinentálne majstrovstvá zostávajú platné až do dátumu ich zorganizovania v 
nasledujúcom roku. Ak v kalendári nie sú zaregistrované žiadne kontinentálne 
majstrovstvá pre určitú sezónu, platnosť bodov UCI bude trvať 12 mesiacov. 

UCI MTB rebríček pre XCO juniorov je zostavovaný po dobu jedného roka. Body 
UCI sú juniorom udelované len za XCO majstrovstvá sveta, XCO kontinentálne 
majstrovstvá, XCO preteky juniorskej série, XCO národné majstrovstvá a XCO 
juniorské preteky. Od 1. Januára sa budú juniorom v rebríčku XCO, ktorí 
prechádzajú do kategórie U23, počítať len body, ktoré získali na Majstrovstvách 
sveta XCO v kategórii juniorov. 

Dátumy pre zverejnenie XCO rebríčku juniorov budú zverejnené na internetových 
stránkach UCI.  

(text upravený 1.11.13; 4.04.14; 1.01.16; 1.01.17; 1.01.18; 1.01.23) 

4.16.002 Individuálne poradie/rebríček pre mužov a zvlášť pre ženy sa vypracuje 
v nasledujúcich typoch: 

- UCI XCO individuálne poradie (elite a U23 kombinovaný) 
- UCI XCO individuálne poradie juniorov 
- UCI XCM individuálny rebríček 
- UCI DHI individuálne poradie 
- UCI 4X individuálne poradie 

(text upravený 1.02.12; 1.01.21). 
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4.16.003 Ak pretekár U23 preteká v olympijskom cross-country za kategóriu elite, ak sú 
organizované aj samostatné preteky pre U23, podľa čl. 4.1.004, sú mu priznané 
body podľa stupnice pre elite preteky. UCI body pre U23 pretekárov sú udelené 
iba v prípade, ak sú preteky pre U23 oddelené od elite pretekov.  

(text upravený 1.02.12; 1.10.13; 4.04.14; 1.01.16). 

4.16.004 Pretekári ktorí sú zhodní v individuálnom poradí/rebríčku sú zoradení podľa 
umiestnenia v posledných pretekoch v nasledujúcom poradí: 

1, UCI majstrovstvá sveta 
2, UCI svetové poháre, UCI maratónska séria 
3, kontinentálne majstrovstvá 
4, národné majstrovstvá 
5, HC preteky 
6, preteky 1. Triedy 
7, preteky 2. Triedy 
8, preteky 3. Triedy 

(text upravený 1.01.18; 1.01.21; 1.01.22; 1.01.23). 

4.16.005 Poradie krajín/národov pre mužov a ženy je vyhotovené pre Olympijské cross-
country a maratón. Poradie národov je vypočítané ako súčet bodov troch 
najlepšie umiestnených pretekárov z každej krajiny/národa.  

UCI body udelené za štafetu tímov na majstrovstvách sveta a kontinentálnych 
majstrovstvách sú udelené národu do elite rebríčku a nie do individuálneho 
poradia pretekárov.  

UCI body pridelené za cross-country etapové preteky sa pripočítajú do 
individuálneho rebríčka v cross-country maratóne. 

Body pretekárov sa udeľujú národu/krajine jeho štátnej príslušnosti, a to aj 
v prípade ak je držiteľom licencie od federácie inej krajiny.  

Zhodné národy sú umiestnené na základe umiestnenia ich najlepšieho pretekára 
v individuálnom poradí.  

(text upravený 1.10.13; 1.01.21) 

4.16.005 Olympijský kvalifikačný ranking, ktorý určuje kvalifikačnú kvótu pre účasť   
        bis   na Olympijských hrách, sa vypočítava na konkrétne olympijské kvalifikačné 

obdobie s použitím poradia štátov podľa článku 4.7.005 vyššie. Olympijské 
kvalifikačné obdobie je definované v kvalifikačnom systéme olympijských hier 
pre MTB, ktorý je uverejnený na internetovej stránke UCI, ak je k dispozícii. 

(článok doplnený 1.01.18) 

4.16.006 UCI poradie/rebríček endurance  tímov je vypočítaný sčítaním bodov 3 najlepších 
mužov a 3 najlepších žien z každého UCI ELITE MTB TEAM a UCI MTB TEAM v UCI 
XCO individuálnom hodnotení.  
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UCI poradie/rebríček maratónskych  tímov je vypočítaný sčítaním bodov 3 
najlepších mužov a 3 najlepších žien z každého UCI ELITE MTB TEAM a UCI MTB 
TEAM v UCI XCM individuálnom hodnotení. 

Poradie UCI gravity tímov (ang. UCI Gravity team) je vypočítané súčtom bodov 2 
najlešie umiestnených mužov v DHI a najlepšie umiestnenej ženy v DHI z každého 
UCI ELITE MTB TEAM a UCI MTB TEAM v danom UCI individuálnom hodnotení.  

Zhodné tímy sú umiestnené na základe umiestnenia ich najlepšieho pretekára 
v individuálnom poradí.  

(text upravený 1.07.12; 1.01.17; 1.01.21; 1.01.23). 

4.16.007 Počty udelených bodov sú prílohe 2-4. 

Pre XCO rebríček sa započítavajú len typy pretekov ktoré splnia kritéria zadané 
v čl. 4.2.001, 4.2.002, 4.2.008, 4.2.010, 4.2.011-4.2.013 a 4.2.015.   

Pre rebríček v cross-country maratóne (XCM) sa započítavajú len typy pretekov 
ktoré splnia kritéria zadané v čl. 4.2.004, a len za celkové poradie v etapových 
pretekoch. Žiadne UCI body nie sú udelené za jednotlivé etapy v etapových 
pretekoch. 

Poradie/rebríček pre zjadz je založené na pretekoch individuálneho zjazdu 
vrátane enduro, alpine snow bike a pump track pretekov. Všetky enduro preteky 
budú počítané ako preteky C3. 

 Poradie 4X je počítané z pretekov 4X. 

(text upravený 1.02.12; 1.10.13; 1.01.16; 1.01.19; 1.01.21). 

4.16.008 Pre kategórie pretekov uvedených nižšie sú brané do úvahy len najlepšie 
umiestnenia jednotlivých pretekárov: 

- jednoňové preteky HC. Triedy: najlepších 5 výsledkov 
- jednoňové preteky 1. Triedy: najlepších 5 výsledkov 
- jednoňové preteky 2. Triedy: najlepších 5 výsledkov 
- jednoňové preteky 3. Triedy: najlepších 5 výsledkov 
- etapové preteky (SHC, S1 a S2): najlepšie tri výsledky bez ohľadu na triedu 
(podľa bodov UCI) 
- jednodňové preteky XCO juniorskej série: najlepšie 4 výsledky 
- jednodňové preteky XCO juniorov: najlepšie 4 výsledky 

(text upravený 1.10.13; 1.01.16; 1.01.18). 

4.16.009 Pokiaľ UCI neoznámi inak, UCI MTB rebríčky budú aktualizované každý týždeň 
v utorok a tiež  31. decembra. 

(text upravený 1.02.12; 1.01.21). 

4.16.010 Ako je uvedené v čl. 1.2.029, národné MTB majstrovstvá v olympijskom cross 
country (XCO) a cross country na krátkej trati (XCC) sa musia konať v 29. víkend 
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v roku do roku 2024 a tretí júlový víkend od roku 2025 (povinný dátum). UCI 
môže udeliť povolenie pre zmenu pre južnú pologuľu, alebo v prípade 
zasiahnutia vyššej moci.  

Pokiaľ ide o výpočet UCI rebríčka, národné majstrovstvá v olympijskom cross 
country (XCO) alebo cross country na krátkej trati (XCC) konané pred alebo po 
povinnom dátume, sa považujú ako konané v riadnom povinnom dátume.  

Pre všetky ostatné formáty národných majstrovstiev MTB zostávajú pridelené 
UCI body platné do nasledujúcich národných majstrovstiev alebo maximálne 12 
mesiacov, ak sa neorganizujú národné majstrovstvá. 

(článok doplnený  1.02.12; 1.01.16; 1.01.22). 

Kapitola XVII. MAJSTROVSTVÁ SVETA MASTERS 
(kapitola prečíslovaná 1.01.23)  

4.17.001 Iba držitelia licencií podľa čl. 1.1.001-1.1.028 a 4.1.009-4.1.010 sa môžu zúčastniť 
majstrovstiev sveta masters. Štartovné číslo sa vydáva len na základe predloženia 
licencie.  

(text upravený 4.04.14) 

4.17.002 Pretekári zúčastňujúci sa majstrovstiev sveta masters, reprezentujú ich krajinu, 
ale majú povolené používať vybavenie podľa ich vlastného výberu.  

4.17.003 Všetky podrobnosti týkajúce sa majstrovstiev sveta masters musia byť získané 
priamo od organizátora alebo z internetových stránok UCI.  

4.17.004 Majstrovstvá sú obvykle organizované v kategóriách po 5 rokoch: 35-39, 40-44 
atď. Vekové kategórie budú zlúčené, v prípade ak je registrovaných pre danú 
kategóriu menej ako 6 pretekárov. Aj prípade zlúčených vekových kategórií, 
budú však tituly udeľované pre vekové kategórie po 5 rokoch (tz. aj keď 
v kategórii preteká len jeden pretekár). 

(text upravený 4.04.14; 1.01.20) 

Kapitola XVIII.  UCI ELITE MTB TEAMS  
(kapitola revidovaná 1.01.23) 

§ 1    Totožnosť  

4.18.001 UCI ELITE MTB TEAM je subjekt pozostávajúci z: 
- minimálne 3 pretekárov, maximálne 10 pretekárov pre cross-country 
(endurance) 
- minimálne 2 pretekárov, maximálne 10 pretekárov pre gravity (zjazd (gravity) 
a 4X) 
- minimálne 2 pretekárov, maximálne 10 pretekárov pre enduro 
- minimálne 3 pretekárov, maximálne 10 pretekárov pre cross-country/gravity 
zmiešané tímy 
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Sú zamestnaní a/alebo sponzorovaní rovnakým subjektom, za účelom účasti na 
MTB pretekoch z medzinárodného kalendára UCI.  

Dočasne nahradení pretekári 

UCI ELITE MTB TEAMS môžu požiadať UCI o nahradenie pretekára, ktorý nie je 
schopný súťažiť na UCI Svetovom pohári zo zdravotných dôvodov. Pretekár musí 
byť UCI registrovaný pretekár a musí súťažiť v rovnakom formáte a kategórii ako 
pretekár, ktorého dočasne nahrádza. Musia pretekať v rovnakom oblečení ako 
UCI ELITE MTB TEAM, za ktorý budú jazdiť. Toto je možné vykonať mimo obdobia 
prestupu. 

Okrem toho UCI ELITE MTB TEAM bude mať možnosť požiadať UCI o to, aby 1 
pretekár mohol pretekať na jednom podujatí UCI Svetového pohára v sezóne v 
kategóriách Elite, Junior alebo do 23 rokov. Toto je možné vykonať mimo 
obdobia prestupu. 

4.18.001 Podmienky pre prihlásenie UCI ELITE MTB TEAMS je nasledovná: 
        bis   - UCI MTB Endurance Tímy môžu požiadať o registráciu UCI ELITE MTB CROSS-

COUNTRY TEAM len vtedy, ak tím získal celkom 75 bodov v rebríčku UCI 
endurance tímov vypočítanom podľa článku 4.18.002. 

- UCI MTB Gravity Tímy môže požiadať o registráciu UCI ELITE MTB 
DOWNHILL TEAM  len vtedy, ak tím získal 1 bod v rebríčku UCI gravity tímov 
vypočítanom podľa článku 4.18.002. 
- Tímy môžu požiadať o registráciu ako UCI ELITE MTB ENDURO TEAM, ak 

tím získal 1 bod v rebríčku enduro tímov vypočítanom podľa článku 4.18.002. 

Uplatnenie 
4.18.002 Maximálne 15 UCI ELITE MTB TEAMS (podľa formátu cross-country, downhill 

a enduro) môže byť registrovaných, na základe UCI MTB TEAM rebríčku podľa 
pravidiel uvedených nižšie:. 

- Body UCI jednotlivých pretekárov v prvom UCI individuálnom rebríčku v sezóne, 
vypočítané podľa článku 4.16.006, budú počítané na určenie statusu UCI ELITE 
MTB endurance tímov CROSS-COUNTRY. 

- Pre klasifikáciu UCI gravity tímov sa konečné individuálne hodnotenie 
svetového pohára DHI UCI World Cup v predchádzajúcom roku a výsledky DHI 
UCI majstrovstiev sveta priradením bodov podľa nižšie uvedenej tabuľky použijú 
na určenie statusu UCI ELITE MTB gravity tímov DOWNHILL TEAM. 

 UCI MTB World Cup – konečné poradie jednotlivcov  
Výsledky UCI Majstrovstiev sveta 

Por. Muži Elite Ženy Elite Juniori Juniorky 

1 100 100 50 10 

2 80 80 40 9 

3 70 70 38 8 
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4 60 60 36 7 

5 57 57 34 6 

6 55 55 32 5 

7 54 54 30 4 

8 53 53 28 3 

9 52 52 26 2 

10 51 51 24 1 

11 50 50 22  

12 49 49 20  

13 48 48 18  

14 47 47 14  

15 46 46 12  

16 45 40 10  

17 44 35 9  

18 43 30 8  

19 42 25 7  

20 41 20 6  

21 40 15 5  

22 39 10 4  

23 38 5 3  

24 37 3 2  

25 36 1 1  

26 35    

27 34    

28 33    

29 32    

30 31    

31 30    

32 29    

33 28    

34 27    

35 26    

36 25    

37 24    

38 23    

39 22    

40 21    

41 20    

42 19    

43 18    

44 17    

45 16    

46 15    

47 14    

48 13    

49 12    

50 11    

51 10    
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52 9    

53 8    

54 7    

55 6    

56 5    

57 4    

58 3    

59 2    

60 1    

 

Viazané UCI MTB GRAVITY TEAMS tímy majú svoje relatívne pozície určované 
miestom svojho najlepšieho jazdca v záverečnom individuálnom hodnotení 
svetového pohára v predchádzajúcom roku. 

Poradie UCI MTB ENDURO TÍMOV sa vypočíta na základe výsledkov troch 
najlepších jazdcov v každom kole Svetového pohára UCI Enduro v 
predchádzajúcej sezóne, aby sa určil štatút UCI ELITE MTB TÍMU pre enduro. 

Tri (3) víkendy po termíne pre registráciu UCI MTB TEAM (ako je definované 
v článku 4.19.011), UCI vydá UCI poradie/rebríček tímov v súvislosti s novým 
zložením UCI tímov.   

Top 15 tímov podľa rebríčku UCI MTB TEAM má možnosť sa zaregistrovať ako 
UCI ELITE MTB TEAM. Ak tieto tímy túto príležitosť odmietnu, pozvánka sa 
ponúkne ďalšiemu tímu v rebríčku UCI MTB TEAM. Pozvánky sa rozširujú len na 
tímy umiestnené v top 20. 

Divoké karty 
Počas registračného procesu môže byť podľa uváženia UCI vydaných maximálne 
päť pozvánok na divokú kartu na udelenie štatútu UCI ELITE MTB TEAM. 

4.18.003 UCI ELITE MTB TEAM zahŕňa všetkých pretekárov zamestnaných u toho istého 
zamestnávateľa/vyplácajúceho zástupcu (ang. The paying agent), vyplácajúceho 
zástupcu samého, sponzorov a všetky ostatné osoby zazmluvnené vyplácajúcim 
zástupcom a/alebo sponzorom, potrebných pre fungovanie tímu (manažér, 
tréner, masér, mechanik atď.). Musí byť označený špecifickým menom 
a registrovaný v UCI, ako je uvedené v týchto pravidlách.   

4.18.004 Sponzori sú jednotlivci/fyzické osoby alebo korporátnyme firmy (ang. 
Incorporated bodies), ktoré prispievajú na financovanie UCI ELITE MTB TEAM. 
Z pomedzi sponzorov, najviac dvaja sú označení ako hlavní partneri UCI ELITE 
MTB TEAM. Ak ani jeden z týchto sponzorov nie je vyplácajúci zástupca pre tím, 
potom vyplácajúci zástupca môže byť len fyzická osoba alebo korporátna firma, 
ktorých jediný obchodný príjem pochádza z reklamy.  

4.18.005 Hlavný partner/-ri a vyplácajúci zástupca sa zaväzujú UCI ELITE MTB TEAM na 
celý počet kalendárnych rokov.  
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4.18.006 Názov UCI ELITE MTB TEAM musí byť z názvu spoločnosti alebo značky hlavného 
partnera, alebo z oboch hlavných partnerov.  

4.18.007 Žiadne dva UCI ELITE MTB TEAMS s rovnakými hlavnými partnermi, alebo 
vyplácajúcimi zástupcami, nemôžu mať rovnaký názov. Ak by žiadosť o rovnaký 
názov bola podaná dvomi alebo viacerými tímami, prednosť dostane tím, ktorý 
používal toto meno/názov najdlhšiu dobu.  

4.18.008 Národná príslušnosť UCI ELITE MTB TEAM musí byť krajina, kde sa nachádza sídlo 
alebo bydlisko vyplácajúceho zástupcu.  

§ 2    Právne postavenie a finančný status  

4.18.009 Vyplácajúci zástupca pretekárov v UCI ELITE MTB TEAM musí byť fyzická osoba, 
alebo korporátna firma s právnym nárokom zamestnávať personál.  

§ 3    Registrácia 

4.18.010 Každý rok sa UCI ELITE MTB TEAMS musia registrovať na nasledujúci rok priamo 
na UCI.  

4.18.011 UCI ELITE MTB TEAMS musia zároveň registrovať aj svojich pretekárov v tom 
istom čase. 

4.18.012 UCI ELITE MTB TEAMS musia predložiť žiadosť o registráciu najneskôr do 15. 
Januára roka pre ktorý sa registrácia žiada. Žiadosť ktorá príde na UCI po 15. 
Januári, nebude braná do úvahy.  

Pri žiadosti o registráciu musia UCI ELITE MTB TEAMS uviesť: 
1, presný názov tímu 
2, adresu (vrátane telefónneho čísla, e-mailovej adresy a faxu), kam môže byť 
poslaná všetká komunikácia UCI ELITE MTB TEAM.   
3, mená a adresy hlavných partnerov, vyplácajúceho zástupcu, manžéra, 
tímového manažéra, asistenta manažéra, mechanikov a ostatných držiteľov 
licencií. 
4, priezviská, mená, adresy, národnosti a dátumy narodenia pretekárov, 
dátumy a čísla ich licencií a orgán ktorý ich vydal, alebo kópiu oboch strán 
licencií.  
5, kópie zmlúv pretekárov v súlade s čl. 4.18.020 musia byť priložené.  

(text upravený 1.07.12). 

4.18.013 Článok 4.18.012 sa vzťahuje aj na všetky zmeny pretekárov a ostatných 
zamestnancov UCI ELITE MTB TEAMS.  

Tieto zmeny sú okamžite predložené UCI ELITE MTB TEAMS na UCI. Počas 
sezóny, žiaden pretekár už registrovaný v UCI ELITE MTB TEAM alebo UCI MTB 
TEAM v aktuálnej sezóne, nemôže prestúpiť do ďaľšieho UCI ELITE MTB TEAM 
alebo UCI MTB TEAM mimo obdobia určeného na prestupy, ako je uvedené 
v registračnom formulári tímu dokumentE o výhodách tímu zaslaný pri potvrdení 
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registrácie, pokiaľ nie je schválený ako náhradný alebo ďalší PRETEKáR (článok 
4.18.001).  

V priebehu sezóny môže byť pretekár, ktorý nie je registrovaný v inom tíme, 
pridaný do UCI ELITE MTB TEAM alebo UCI MTB TEAM len počas prestupového 
obdobia, ako je uvedené v dokumente výhod tímu zaslanom pri potvrdení 
registrácie. 

4.18.014 Len UCI ELITE MTB TEAMS na zozname schválenom UCI môže získať výhody, ako 
sú tie, ktoré sú uvedené v čl. 4.13.018. 

4.18.015 S každoročnou registráciou sa UCI ELITE MTB TEAMS a najmä ich vyplácajúci 
zástupca a sponzori zaväzujú rešpektovať stanovy a pravidlá UCI a ich národných 
federácií, a účastniť sa na cyklistických podujatiach v rámci fair-play a športového 
správania. Vyplácajúci zástupca a hlavní partneri sú spoločne a nerozdielne 
zodpovední za všetky finančné záväzky UCI ELITE MTB TEAM voči UCI 
a národným federáciam, vrátane prípadných pokút. 

4.18.016 Registrácia UCI ELITE MTB TEAM na UCI zahŕňa registračný poplatok, ktorý musí 
tím uhradiť do 15. Januára aktuálneho roka registrácie. Suma je každoročne 
stanovená výkonným výborom UCI. Po zverejnení rebríčku tímov, ako v čl. 
4.18.002, musí UCI ELITE MTB TEAM uhradiť svoje zostávajúce poplatky.  

4.18.017 Pri predložení ich registrácie, každý UCI ELITE MTB TEAM musí predložiť farebný 
grafický dizajn pretekárskeho oblečenia, kompletne s logami sponzorov.  

Všetci pretekári v tíme sú povinní nosiť oblečenie, ktoré má identické 
umiesntnenie hlavných sponzorov, totožnú farebnú schému, usporiadanie 
a identický celkový vzhľad, aj keď farby oblečenia mužov a žien môžu byť odlišné. 
V tomto prípade musia byť predložené dva návrhy. Toto pravidlo neplatí pre UCI 
ELITE MTB DOWNHILL TEAMS. 

4.13.018 UCI ELITE MTB TEAMS majú povinnosť zúčastniť sa s minimálne s jedným 
pretekárom na všetkých podujatiach UCI World Cup. Pokiaľ táto podmienka nie 
je splnená, status UCI ELITE MTB TEAM je okamžite odstránený, a tím nie je 
schopný registrovať sa ako UCI ELITE MTB TEAM v nasledujúcej sezóne. V tomto 
pripade neexistuje žiadna náhrada registračných poplatkov.  

§ 4    Pracovná zmluva 

4.18.019 Členstvo pretekára v UCI ELITE MTB TEAM vyžaduje uzavretie pracovnej zmluvy 
v písomnej forme, ktorá musí obsahovať minimálne ustanovenia podľa vzorovej 
zmluvy v čl. 4.18.026. 

Zmluva musí tiež obsahovať ustanovenie o zaplatení príspevkov pretekárovi 
v prípade choroby a/alebo úrazu.  

4.18.020 Akékoľvek ustanovenie medzi dohodnutým pretekárom a vyplácajúcim 
zástupcom ktoré sa dotýka/porušuje práva pretekára, ktoré sú stanovené vo 
vzorovej alebo kolektívnej zmluve, je anulované a neplatné.  
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4.18.021 Každá zmluva medzi tímom a pretekárom musí byť vyhotovená aspoň v  dvoch 
kópiách. Jeden scan originálu musí byť zaslaný na UCI s presnými finančnými 
čiastkami za plat a prémie. Dôveryhodnosť týchto údajov je overená. 

4.18.022 Po uplynutí doby platnosti zmluvy má pretekár možnosť vstúpiť do služby iného 
vyplácajúceho zástupcu. Poplatky za prestup nie sú povolené.  

Prestupy pretekárov pred skončením zmluvy sú povolené len v prípade, ak je 
uzavretá dohoda v písomnej forme medzi tromi zainteresovanými stranami: 
pretekárom, aktuálnym vyplácajúcim zástupcom a novým vyplácajúcim 
zástupcom, a s predbežným schválením UCI.  

§ 5    Zánik tímu 

4.18.023 Tím musí oznámiť svoje zrušenie, alebo ukončenie jeho činnosti, alebo 
neschopnosť rešpektovať svoje povinnosti, pri najbližšej príležitosti. Akonáhle 
bolo vydané takého oznámenie, pretekári majú plné právo na uzavretie zmluvy 
s iným tímom pre nasledujúcu sezónu, alebo pre obdobie, ktoré začína v čase 
oznámenom pre zrušenie, ukončenie činnosti, alebo neschopnosti plniť svoje 
záväzky.  

§ 6    Pokuty 

6.18.024 V prípade ak tím ako celok zlyhá alebo prestane spĺňať všetky podmienky 
uvedené v príslušných pravidlách UCI, nemôže sa ďalej účastniť cyklistických 
pretekov. 

§ 7    Vzor pracovnej zmluvy medzi pretekárom a UCI ELITE MTB TEAM 

4.18.025 UCI vzor pracovnej zmluvy medzi pretekárom a UCI ELITE MTB TEAM tímom 
môžete nájsť v originálnom jazyku v prílohe 1 týchto pravidiel. 

Kapitola XIX.  UCI MTB TEAMS  
(kapitola revidovaná 1.01.23) 

§ 1    Totožnosť 

4.19.001 UCI MTB TEAM je subjekt pozostávajúci z: 
- minimálne 3 pretekárov, maximálne 10 pretekárov pre cross-country 
(endurance) 
- minimálne 3 pretekárov, maximálne 10 pretekárov pre cross-country maratón 
(XCM) 
- minimálne 2 pretekárov, maximálne 10 pretekárov pre gravity (zjazd (gravity) 
a 4X) 
- minimálne 2 pretkárov, maximálne 10 pretekárov pre enduro tímy 
- minimálne 2 pretekárov, maximálne 10 pretekárov pre cross-country/gravity 
zmiešané tímy 

Sú zamestnaní a/alebo sponzorovaní rovnakým subjektom, za účelom účasti na 
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MTB pretekoch z medzinárodného kalendára UCI.  

4.19.001   Podmienky pre prihlásenie UCI MTB TEAMS je nasledovná: 
          bis  UCI MTB Endurance Tímy môžu požiadať o registráciu ako UCI MTB CROSS-

COUNTRY TEAM len vtedy, ak tím získal celkom 75 bodov v rebríčku UCI 
endurance tímov vypočítanOM podľa článku 4.18.002. 

Tímy môžu požiadať o registráciu ako UCI MTB MARATHON TEAM môže požiadať 
o registráciu podľa článku 4.19.001. 

Tímy môžu požiadať o registráciu ako UCI MTB Gravity DOWNHILL TEAM môže 
požiadať o registráciu len vtedy, ak tím získal 1 bod v rebríčku UCI gravity tímov 
vypočítanom podľa článku 4.18.002. 

Tímy môžu požiadať o registráciu ako UCI MTB ENDURO TEAM podľa článku 
4.19.001. 

4.19.002 UCI MTB TEAM zahŕňa všetkých pretekárov zamestnaných u toho istého 
zamestnávateľa/vyplácajúceho zástupcu (ang. The paying agent), vyplácajúceho 
zástupcu samého, sponzorov a všetky ostatné osoby zazmluvnené vyplácajúcim 
zástupcom a/alebo sponzorom, potrebných pre fungovanie tímu (manažér, 
tréner, masér, mechanik atď.). Musí byť označený špecifickým menom 
a registrovaný v UCI, ako je uvedené v týchto pravidlách.   

4.19.003 Sponzori sú jednotlivci/fyzické osoby alebo korporátne firmy (ang. Incorporated 
bodies), ktoré prispievajú na financovanie UCI MTB TEAM. Z pomedzi sponzorov, 
najviac dvaja sú označení ako hlavní partneri UCI MTB TEAM. Ak ani jeden 
z týchto sponzorov nie je vyplácajúci zástupca pre tím, potom vyplácajúci 
zástupca môže byť len fyzická osoba alebo korporátna firma, ktorých jediný 
obchodný príjem pochádza z reklamy.  

4.19.004 Hlavný partner/-ri a vyplácajúci zástupca sa zaväzujú UCI MTB TEAM na celý 
počet kalendárnych rokov.  

4.19.005 Názov UCI MTB TEAM musí byť z názvu spoločnosti alebo značky hlavného 
partnera, alebo z oboch hlavných partnerov.  

4.19.006 Žiadne dva UCI MTB TEAMS s rovnakými hlavnými partnermi, alebo 
vyplácajúcimi zástupcami, nemôžu mať rovnaký názov. Ak by žiadosť o rovnaký 
názov bola podaná dvomi alebo viacerými tímami, prednosť dostane tím, ktorý 
používal toto meno/názov dlhšie alebo najdlhšiu dobu.  

4.19.007 Národná príslušnosť UCI MTB TEAMS musí byť krajina, kde sa nachádza sídlo 
alebo bydlisko vyplácajúceho zástupcu.  

Národná federácia krajiny, v ktorej je národná príslušnosť tímu, musí potvrdiť 
registráciu tímu na platforme UCI DataRide Team Registration.  Takýto list 
uznáva UCI MTB TEAM národnú príslušnosť a podporuje jeho registráciu na UCI 
v súlade s podmienkami tohto nariadenia.  
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§ 2    Právne postavenie a finančný status  

4.19.008 Vyplácajúci zástupca pretekárov v UCI MTB TEAM musí byť fyzická osoba alebo 
korporátna firma s právnym nárokom zamestnávať personál. 

 § 3    Registrácia 

4.19.009 Každý rok sa UCI MTB TEAMS musia registrovať pre nasledujúci rok na UCI.  

4.19.010 UCI MTB TEAMS musia zároveň registrovať aj svojich pretekárov v tom istom 
čase. 

4.19.011 UCI MTB TEAMS musia predložiť žiadosť o registráciu najneskôr do 15. Januára 
roka pre ktorý sa registrácia žiada. Žiadosť ktorá príde na UCI po 15. Januári, 
nebude braná do úvahy.  

Pri žiadosti o registráciu musia UCI MTB TEAMS uviesť: 
1, presný názov tímu 
2, adresu (vrátane telefónneho čísla, e-mailovej adresy a faxu), kam môže byť 
poslaná všetká komunikácia UCI MTB TEAM.   
3, mená a adresy hlavných partnerov, vyplácajúceho zástupcu, manžéra, 
tímového manažéra, asistenta manažéra, mechanikov a ostatných držiteľov 
licencií. 
4, priezviská, mená, adresy, národnosti a dátumy narodenia pretekárov, 
dátumy a čísla ich licencií a orgán ktorý ich vydal, alebo kópiu oboch strán 
licencií.  
5, kópie zmlúv pretekárov v súlade s čl. 4.19.018 musia byť priložené.  

4.19.012 Článok 4.19.011 sa vzťahuje aj na všetky zmeny pretekárov a ostatných 
zamestnancov UCI MTB TEAMS.  

Tieto zmeny sú okamžite predložené UCI MTB TEAMS na UCI. Počas sezóny, 
žiaden pretekár už registrovaný v UCI MTB ELITE TEAM alebo UCI MTB TEAM 
v aktuálnej sezóne, nemôže prestúpiť do ďaľšieho UCI MTB ELITE TEAM alebo 
UCI MTB TEAM mimo obdobia určeného na prestupy, ako je uvedené 
v registračnom formulári tímu.  

V priebehu sezóny môže byť jazdec pridaný do UCI MTB ELITE TEAM alebo UCI 
MTB TEAM len počas prestupového obdobia, ako je uvedené v dokumente výhod 
tímu zaslaného pri potvrdení registrácie. 

4.19.013 Len UCI MTB TEAMS na zozname schválenom UCI môžu získať výhody, ako sú tie, 
ktoré sú uvedené v čl. 4.10.017. 

4.19.014 S každoročnou registráciou sa UCI MTB TEAMS a najmä ich vyplácajúci zástupca 
a sponzori zaväzujú rešpektovať stanovy a pravidlá UCI a ich národných federácií, 
a účastniť sa na cyklistických podujatiach v rámci fair-play a športového 
správania. Vyplácajúci zástupca a hlavní partneri sú spoločne a nerozdielne 
zodpovední za všetky finančné záväzky UCI MTB TEAM voči UCI a národným 
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federáciam, vrátane prípadných pokút. 

4.19.015 Registrácia UCI MTB TEAM na UCI zahŕňa registračný poplatok, ktorý musí tím 
uhradiť do 15. Januára aktuálneho roku registrácie. Suma je každoročne 
stanovená výkonným výborom UCI.  

4.19.016 Pri predložení ich registrácie, každý UCI MTB TEAM musí predložiť farebný 
grafický dizajn pretekárskeho oblečenia, kompletne s logami sponzorov.  

Všetci pretekári v tíme sú povinní nosiť oblečenie, ktoré má identické 
umiesntnenie hlavných sponzorov, identickú farebnú schému, usporiadanie 
a identický celkový vzhľad, aj keď farby oblečenia mužov a žien môžu byť odlišné. 
V tomto prípade musia byť predložené dva návrhy. Toto pravidlo neplatí pre UCI 
MTB Gravity DOWNHILL TEAMS. 

§ 4    Pracovná zmluva 

4.19.017 Členstvo pretekára v UCI MTB TEAM vyžaduje uzavretie pracovnej zmluvy 
v písomnej forme, ktorá musí obsahovať minimálne ustanovenia podľa vzorovej 
zmluvy v čl. 4.19.024. 

Zmluva musí tiež obsahovať ustanovenie o zaplatení príspevkov pretekárovi 
v prípade choroby a/alebo úrazu.  

4.19.018 Akékoľvek ustanovenie medzi dohodnutým pretekárom a vyplácajúcim 
zástupcom ktoré sa dotýka/porušuje práva pretekára, ktoré sú stanovené vo 
vzorovej alebo kolektívnej zmluve, je anulované a neplatné.  

4.19.019 Každá zmluva medzi tímom a pretekárom musí byť vyhotovená aspoň v dvoch 
kópiách. Jeden scan originálu musí byť zaslaný na UCI s presnými finančnými 
čiastkami za plat a prémie. Dôveryhodnosť týchto údajov je overená. 

4.19.020 Po uplynutí doby platnosti zmluvy má pretekár možnosť vstúpiť do služby iného 
vyplácajúceho zástupcu. Poplatky za prestup nie sú povolené.  

Prestupy pretekárov pred skončením zmluvy sú povolené len v prípade, ak je 
uzavretá dohoda v písomnej forme medzi tromi zainteresovanými stranami: 
pretekárom, aktuálnym vyplácajúcim zástupcom a novým vyplácajúcim 
zástupcom, a s predbežným schválením UCI.  

§ 5    Zánik tímu 

4.19.021 Tím musí oznámiť svoje zrušenie alebo ukončenie jeho činnosti, alebo 
neschopnosť rešpektovať svoje povinnosti, pri najbližšej príležitosti. Akonáhle 
bolo vydané takého oznámenie, pretekári majú plné právo na uzavretie zmluvy 
s iným tímom pre nasledujúcu sezónu, alebo pre obdobie, ktoré začína v čase 
oznámenom pre zrušenie, ukončenie činnosti alebo neschopnosti plniť svoje 
záväzky.  
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§ 6    Pokuty 

4.19.022 V prípade ak tím ako celok zlyhá alebo prestane spĺňať všetky podmienky 
uvedené v príslušných pravidlách UCI, nemôže sa ďalej účastniť cyklistických 
pretekov. 

§ 7    Vzor pracovnej zmluvy medzi pretekárom a UCI MTB TEAM  

4.19.023 UCI vzor pracovnej zmluvy medzi pretekárom a UCI MTB TEAM môžete nájsť 
v originálnom jazyku v prílohe 1 týchto pravidiel. 
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Kapitola XX.  TABUĽKA INCIDENTOV NA PRETEKOCH MTB 
(kapitola revidovaná 1.01.23) 

4.20.001  Tabuľka incidentov na pretekoch v súlade s článkom 12.4.001 

Disciplína Preteky  

Horské bicykle Majstrovstvá Sveta Elite 
Olympijské hry 
Svetový pohár 

Iné preteky 

Incidenty na pretekoch   

28. Neskoré prihlásenie UCI World Cup cross-country, cross-country 
short track, cross-country maratón, downhill a 
enduro: pokuta 300,- 

N/A 

 

(text modified on 1.01.00; 1.01.02; 1.01.03; 5.05.03; 1.01.04; 1.01.05; 1.01.06; 1.01.07; 1.01.09; 1.07.10; 1.10.10; 1.07.11; 1.10.11; 1.10.13; 7.03.14; 
16.06.14; 1.01.15; 1.07.15; 1.01.16; 1.01.17; 1.07.17; 1.01.19; 1.01.20; 10.06.21; 1.01.23) 

 

 

 

 

 

 



PRAVIDLÁ SZC 

 

Strana 50 z 58              MTB                    SK 01/2023 

Príloha 1: Vzor pracovnej zmluvy medzi pretekárom a UCI ELITE MTB tímom/UCI MTB tímom 
Model contract between a rider and a UCI ELITE MTB team / UCI MTB team  
Between the undersigned,  
(name and address of the paying agent)  
paying agent for the UCI ELITE MTB TEAM or UCI MTB TEAM (name of the team), affiliated to the (name of the national federation) and 

whose principal partners are:  
(...) 
 

Príloha 2: UCI MTB XCO body 
UCI MTB XCO points 

 

OH Majstrovstvá sveta 
Svetový 
pohár 

Kontinentálne majstrovstvá 
Národné 

majstrovstvá 

Por. ME WE Elite 
U23 

* 
Jun. XCE 

Team 
Relay 
*** 

Elite U23 Elite 
U23 

* 
Jun. 

Team 
Relay 
*** 

Elite 
U23 

* 
Jun. 

1 300 300 300 200 200 110 200 250 125 150 75 60 100 100 50 40 

2 250 250 250 150 150 90 150 200 100 120 55 40 75 90 35 30 

3 200 200 200 120 120 80 120 160 80 100 45 30 60 70 25 20 

4 180 180 180 100 100 70 100 150 75 90 40 25 50 60 15 10 

5 160 160 160 95 95 60 90 140 70 80 35 20 40 50 5 5 

6 140 140 140 90 90 50 80 130 65 70 30 18 30 40 x x 

7 130 130 130 85 85 40 75 120 60 60 25 16 25 30   

8 120 120 120 80 80 35 70 110 55 50 20 14 20 20   

9 110 110 110 75 75 30 65 100 50 40 15 12 10 10   

10 100 100 100 70 70 25 60 95 47 38 10 10 5 5   

11 95 95 95 65 65 20 55 90 45 36 8 8 x x   
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12 90 90 90 60 60 15 50 85 42 34 6 6     

13 85 85 85 55 55 10 45 80 40 32 4 4     

14 80 80 80 50 50 5 40 78 39 30 2 2     

15 78 78 78 45 45 3 35 76 38 28 1 1     

16 76 76 76 40 40 1 30 74 37 26 x x     

17 74 74 74 38 38 x 25 72 36 24       

18 72 72 72 36 36  20 70 35 22       

19 70 70 70 34 34  15 68 34 20       

20 68 68 68 32 32  10 66 33 18       

21 66 66 66 30 30  x 64 32 16       

22 64 64 64 28 28   62 31 14       

23 62 62 62 26 26   60 30 12       

24 60 60 60 24 24   58 28 10       

25 58 58 58 22 22   56 26 8       

26 56 56 56 20 20   54 24 6       

27 54 54 54 18 18   52 22 5       

28 52 52 52 16 16   50 20 4       

29 50 50 50 14 14   48 18 3       

30 45 45 48 13 13   46 16 2       

31 40 40 46 12 12   44 14 x       

32 35 35 44 11 11   42 12        

33 30 30 42 10 10   40 10        

34 25 25 41 9 9   38 9        

35 20 20 40 8 8   36 8        

36 15 15 39 7 7   34 7        

37 10 10 38 6 6   32 6        

38 5 5 37 5 5   30 5        

39   36 4 4   29 4        

40   35 3 3   28 3        

41   34 x x   27 2**        
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42   33     26         

43   32     25         

44   31     24         

45   30     23         

46   29     22         

47   28     21         

48   27     20         

49   26     19         

50   25     18         

51   24     17         

52   23     16         

53   22     15         

54   21     14         

55   20     13         

56   19     12         

57   18     11         

58   17     10         

59   16     9         

60   15     8         

61   5**     3**         

 
 

HC C1 
C2/ XCE 

SVETOVÝ 
POHÁR 

C3 / 
regional 
games 

XCO 
JUNIORI 

XCO 
JUNIORSKÁ 

SÉRIA 

Por. ELITE U23* ELITE U23* ELITE ELITE JUNIOR JUNIOR 

1 100 60 60 15 30 10 20 90 

2 80 40 40 10 20 6 18 70 

3 60 30 30 5 15 4 16 60 

4 50 25 25 3 12 2 14 50 

5 40 20 20 1 10 1 12 40 
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6 35 18 18 X 8 X 10 35 

7 30 16 16  6  8 30 

8 27 14 14  4  6 27 

9 24 12 12  2  4 24 

10 22 10 10  1  2 22 

11 20 8 8  X  X 20 

12 18 6 6     18 

13 16 4 4     16 

14 14 2 2     14 

15 12 1 1     12 

16 10 X X     10 

17 9       9 

18 8       8 

19 7       7 

20 6       6 

21 5       5 

22 4       4 

23 3       3 

24 2       2 

25 1       1 

26 X       X 

 
* v prípade samostatných pretekov  
** počet bodov pre každého ďalšieho klasifikovaného pretekára  
*** body nie sú pre pretekárov ale pre štát 
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Príloha 2b: UCI MTB XCM body  
UCI MTB XCM points 
PORADIE MAJSTROVSTVÁ 

SVETA XCM 
 

Elite 

MARATÓNSKA 
SÉRIA 

MARATHON 
WORLD CUP 

 
Elite 

KONTINENTÁLNE 
MAJSTROVSTVÁ 

XCM 
Elite 

NÁRODNÉ 
MAJSTROVSTVÁ 

XCM 
Elite 

JEDNODŇOVÉ 
PRETEKY XCM 

ETAPOVÉ PRETEKY 
KONEČNÉ PORADIE 

HC 
Elite 

C1 
Elite 

C2 
Elite 

HC 
Elite 

C1 
Elite 

C2 
Elite 

1 300 250 150 100 100 60 30 200 150 80 

2 250 200 120 90 80 40 20 180 120 70 

3 200 160 100 70 60 30 15 160 100 60 

4 180 150 90 60 50 25 12 140 80 55 

5 160 140 80 50 40 20 10 130 75 50 

6 140 130 70 40 35 18 8 120 65 45 

7 130 120 60 30 30 16 6 110 60 40 

8 120 110 50 20 27 14 4 100 55 35 

9 110 100 40 10 24 12 2 90 50 30 

10 100 95 38 5 22 10 1 80 45 25 

11 95 90 36 X 20 8 X 70 40 20 

12 90 85 34  18 6  65 35 19 

13 85 80 32  16 4  60 30 18 

14 80 78 30  14 2  55 28 17 

15 78 76 28  12 1  50 26 16 

16 76 74 26  10 X  45 24 15 

17 74 72 24  9   40 22 14 

18 72 70 22  8   38 20 13 

19 70 68 20  7   36 18 12 

20 68 66 18  6   34 15 10 

21 66 64 16  5   32 10 8 

22 64 62 14  4   30 9 6 
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23 62 60 12  3   28 8 4 

24 60 58 10  2   26 7 2 

25 58 56 8  1   24 6 1 

26 56 54 6  X   22 5 X 

27 54 52 5     20 4  

28 52 50 4     18 3  

29 50 48 3     16 2  

30 48 46 2     14 1  

31 46 44 X     12 X  

32 44 42      10   

33 42 40      9   

34 41 38      8   

35 40 36      7   

36 39 34      6   

37 38 32      5   

38 37 30      4   

39 36 29      3   

40 35 28      2   

41 34 27      1   

42 33 26      X   

43 32 25         

44 31 24         

45 30 23         

46 29 22         

47 28 21         

48 27 20         

49 26 19         

50 25 18         

51 24 17         

52 23 16         
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53 22 15         

54 21 14         

55 20 13         

56 19 12         

57 18 11         

58 17 10         

59 16 9         

60 15 8         

61 5** X         

 
** počet bodov pre každého ďalšieho klasifikovaného pretekára  
*** body nie sú pre pretekárov ale pre štát 

 
Príloha 3: UCI MTB DHI body  

UCI MTB DHI points 

 
MAJSTROVSTVÁ 

SVETA 
SVETOVÝ POHÁR 

KONT. 
ŠAMP. 

NÁR. 
ŠAMP. 

JEDNODŇOVÉ PRETEKY 

HC C1 

C2/ 
UCI 

SNOW 
BIKE 

WORLD 
CUP 

C3 

Por. Elite Junior 
Kvalif. 
Muži 

Elite** 

Kvalif. 
Ženy 

Elite** 

Finále 
Muži 
Elite 

Finále 
Ženy 
Elite 

Finále 
SP 

Muži 
Elite 

Finále 
SP 

Ženy 
Elite 

Finále 
Juniori 

Finále 
Juniorky 

Elite Elite Elite Elite Elite Elite 

1 300 80 50 50 200 200 250 250 60 60 150 100 90 60 30 10 

2 250 60 40 40 160 160 200 200 50 50 120 90 70 40 20 6 

3 200 40 30 30 140 140 170 170 45 45 100 70 60 30 15 4 

4 180 30 25 25 125 125 150 150 40 40 90 60 50 25 12 2 

5 160 25 22 20 110 110 132 130 35 35 80 50 40 20 10 1 

6 140 20 20 16 95 95 115 111 30 30 70 40 35 18 8 x 
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7 130 18 18 14 90 80 108 94 28 25 60 30 30 16 6  

8 120 16 17 12 85 70 102 82 26 15 50 20 27 14 4  

9 110 14 16 10 80 60 96 70 24 10 40 10 24 12 2  

10 100 12 15 5 75 55 90 60 22 5 38 5 22 10 1  

11 95 10 14 X 70 45 84 50 20  36 x 20 8 x  

12 90 9 13  65 35 78 45 18  34  18 6   

13 85 8 12  60 25 72 40 16  32  16 4   

14 80 7 11  55 15 66 35 14  30  14 2   

15 78 6 10  50 5 60 30 12  28  12 1   

16 76 5 9  45 x 54 25 10  26  10 x   

17 74 4 8  44  52 20 9  24  9    

18 72 3 7  43  50 15 8  22  8    

19 70 2 6  42  48 10 7  20  7    

20 68 1 5  41  46 5 6  18  6    

21 66 x x  40  40  5  16  5    

22 64    39  39  4  14  4    

23 62    38  38  3  12  3    

24 60    37  37  2  10  2    

25 58    36  36  1  8  1    

26 56    35  35  x  6  x    

27 54    34  34    5      

28 52    33  33    4      

29 50    32  32    3      

30 48    31  31    2      

31 46    30  30    x      

32 44    29  29          

33 42    28  28          

34 41    27  27          

35 40    26  26          

36 39    25  25          

37 38    24  24          

38 37    23  23          

39 36    22  22          

40 35    21  21          
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41 34    20  20          

42 33    19  19          

43 32    18  18          

44 31    17  17          

45 30    16  16          

46 29    15  15          

47 28    14  14          

48 27    13  13          

49 26    12  12          

50 25    11  11          

51 24    10  10          

52 23    9  9          

53 22    8  8          

54 21    7  7          

55 20    6  6          

56 19    5  5          

57 18    4  7          

58 17    3  3          

59 16    2  2          

60 15    1  1          

61 5*                

 
* v prípade samostatných pretekov  
** v záverečnom kole nebudú udelené žiadne body svetového pohára za kvalifikačné kolo, body svetového pohára sa dajú konečnému 
miestu. 

 (text upravený 1.07.12; 1.10.13; 1.01.17; 1.01.18; 1.01.21;1.01.22;  1.01.23) 

 


