
PRAVIDLÁ SZC 

 

SK 11/2021   Cesta   Strana 1 z 7 
 

ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 01.11.2021 
 
 

ČASŤ  2  CESTA 
 

Kapitola I KALENDÁR a ÚČASŤ NA PRETEKOCH 

 
2.1.007   Povinné pozvánky na podujatia v medzinárodnom kalendári 

   bis 
Ustanovenia pre Grand Tours a etapové preteky UCI WorldTour 

Organizátor musí pozvať najlepšie UCI ProTeams zo svetového rebríčka UCI, 
posudzované v posledný deň predchádzajúcej sezóny (podľa podmienok článku 
2.1.001)(1), podľa nasledujúcich pokynov: 
 

Počet UCI 
WorldTeams 

Povinné pozvanie 
najlepších UCI 
ProTeams (2) 

Zostávajúce divoké karty pre 
organizátora 

  Grands 
Tours(3)  

Ostatné etapové 
preteky 

19 1 2 5 

18 2 2 5 

17 3 2 5 

16 3 3 6 

 
(1) Na účely tohto článku sa berú do úvahy tímy registrované ako UCI ProTeam 
alebo UCI WorldTeam počas predchádzajúcej sezóny 

(2) Pozvánky odmietnuté pozvanými UCI ProTeams môže organizátor použiť ako 
ďalšie divoké karty. 

(3) Organizátor Grand Tour musí zabezpečiť účasť na pretekoch najmenej jedného 
UCI WorldTeam alebo UCI ProTeam z krajiny usporiadateľa spomedzi 22 
zúčastnených tímov. 

UCI ProTeams, ktorí akceptujú povinnú pozvánku organizátora (okrem divokej 
karty) na účasť na aspoň jednej Grand Tour, zaplatia rovnaký príspevok do 
biologického pasu ako UCI WorldTeams, ako je uverejnené v dokumente o 
finančných povinnostiach CADF, ktorý je k dispozícii na webovej stránke UCI. 

Ustanovenia pre UCI WorldTour jednodňové preteky 

Organizátor musí pozvať najlepšie UCI ProTeams zo svetového rebríčka UCI, 
posudzované v posledný deň predchádzajúcej sezóny (podľa podmienok článku 
2.1.001)(1), podľa nasledujúcich pokynov: 
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Počet UCI 
WorldTeams 

Povinné pozvanie najlepších 
UCI ProTeams (2) 

Zostávajúce divoké karty 
pre organizátora 

19 2 4 

18 3 4 

17 4 4 

16 4 5 

 

(1) Na účely tohto článku sa berú do úvahy tímy registrované ako UCI ProTeam 
alebo UCI WorldTeam počas predchádzajúcej sezóny 

(2) Pozvánky odmietnuté pozvanými UCI ProTeams môže organizátor použiť ako 
ďalšie divoké karty. 

Ustanovenia pre podujatia UCI Women’s WorldTour 

Organizátor musí poslať pozvánku všetkým UCI Women’s WorldTeams a dvom 
najlepším UCI ženským kontinentálnym tímom na základe prvého rebríčka UCI 
ženských svetových tímov zverejneného po poslednom podujatí predchádzajúcej 
sezóny. 

V prípade, že je počet UCI Women's WorldTeams menší ako 13, počet povinných 
pozvánok UCI ženským kontinentálnym tímom na základe vyššie uvedeného 
poradia sa zodpovedajúcim spôsobom zvýši, aby sa zabezpečil minimálny počet 
15 pozvánok pre UCI Women's WorldTeams a UCI ženských kontinentálnych 
tímov. 

Ustanovenia pre ME a MU triedy 2 pretekov Europe Tour, rovnako ako pre 
ME a MU triedy 1 a 2 pretekov America Tour, Asia Tour, a Oceania Tour. 

Organizátor musí pozvať: 

- prvé 3 UCI kontinentálne tímy z klasifikácie tímov príslušného 
kontinentálneho  okruhu  pretekov,  z  posledného  dňa  predchádzajúcej 
sezóny (podľa článku 2.1.001). Na uplatnenie tohto ustanovenia sa berú do 
úvahy iba tímy z príslušného kontinentálneho okruhu, ktorých súčasťou je 
podujatie, a medzi nimi sa posudzuje len najlepší tím každého národa. 

Ustanovenia pre ME a MU triedy 1 a triedy 2 pretekov Africa Tour. 
Organizátor musí pozvať: 

- prvé 3 národné tímy z priebežnej klasifikácie národov pre UCI Africa Tour 
z posledného dňa predchádzajúcej sezóny (v zmysle článku 2.1.001). 

Na etapové preteky, do úvahy sa berie dátum prvý deň pretekov. 

Organizátor  musí  akceptovať  prihlášky  vyššie  uvedených  tímov,  ktoré 
pozitívne odpovedali na pozvanie. 

(text upravený 1.01.06; 1.01.07; 1.10.10; 1.02.11; 1.07.11; 1.07.12; 1.10.13; 1.01.15 ; 



PRAVIDLÁ SZC 

 

SK 11/2021   Cesta   Strana 3 z 7 
 

1.01.17; 25.10.17; 22.10.18; 23.10.19; 11.02.20; 12.06.20; 08.02.21; 1.11.21). 

Kapitola III JEDNODŇOVÉ PRETEKY 

Sprievodné vozidlá 
2.3.018   Poradie tímových áut v pretekoch je určené nasledovne: 

UCI WorldTour a UCI Women’s WorldTour 

1. autá   tímov,   ktoré   sú   zastúpené   na   porade   vedúcich   tímov 
uvedených  v  článku  1.2.087  podľa  poradia štartujúcich pretekárov 
z posledného individuálneho rankingu UCI World pre mužov (pre 
preteky UCI WorldTour) alebo individuálneho rankingu UCI Women’s 
WorldTour (pre preteky UCI Women’s WorldTour) v aktuálnej sezóne; 

2. autá ostatných UCI WorldTeam alebo UCI Women’s WorldTeams 
zastúpených na porade, ktorých štartujúci pretekári ešte nezískali body v 
mužskom svetovom rebríčku UCI jednotlivcov alebo v individuálnom 
rebríčku UCI Women’s WorldTour; 

3. 2. autá ostatných tímov, ktoré sú zastúpené na porade vedúcich tímov, 
ktorých štartujúci pretekári doteraz nezískali body do individuálneho 
rankingu UCI World; 

4. 3. autá   tímov   ktoré   nepotvrdili   svojich   štartujúcich   pretekárov v 
časovom limite stanovenom v článku 1.2.090; 

5. 4. autá tímov ktoré neboli prítomné na porade vedúcich tímov. 

* Kritérium 1 nie je použiteľné Pre prvé podujatie UCI Women’s WorldTour 
sezóny, individuálne poradie UCI Women’s WorldTour pre jednotlivcov ešte 
nebolo stanovené, použije sa konečné poradie predchádzajúcej sezóny. 

V skupine 2 až 5 sa poradie určuje losovaním. 

Auto tímu podľa bodu 1, 2 alebo 3, ale ktoré spadá do kategórií uvedených v 
bodoch 4 alebo 5, bude podľa potreby umiestnené do skupiny 4 alebo 5. 

Ostatné preteky  

1. autá UCI tímov a národných tímov zastúpených na porade vedúcich  
tímov,  ktoré  potvrdili  svojich  štartujúcich  pretekárov v časovom 
limite stanovenom v článku 1.2.090; 

2. autá ostatných tímov zastúpených na porade vedúcich tímov, ktoré 
potvrdili svojich štartujúcich pretekárov v časovom limite; 

3. autá ostatných tímov zastúpených na porade vedúcich tímov, ktoré 
nepotvrdili svojich štartujúcich pretekárov v časovom limite; 

4. autá tímov, ktoré boli neprítomné na porade vedúcich tímov. 

V  každej  skupine, poradie áut  sa  určuje  losovaním na  porade  vedúcich 
tímov. 

Na všetkých pretekoch, na losovanie sa používajú ústrižky papiera s názvom 
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prihláseného tímu. Prvému vylosovanému názvu bude priradené prvé miesto, 
druhému názvu druhé miesto, atď. 

Na všetkých pretekoch, poradie áut môže byť v prípade potreby upravené 
Hlavným rozhodcom; prípadné zmeny budú do sprievodných vozidiel od 
komunikované cez "Radio tour". 

(text upravený 1.01.01; 1.01.03; 1.01.05; 1.01.09; 1.10.09; 1.10.11; 1.01.15; 3.06.16; 
1.01.18; 1.01.19; 9.11.20; 1.11.21). 

 
2.6.034   Na  prvú  etapu s hromadným štartom, poradie mechanických vozidiel je 

určené podľa pozície prvého pretekára každého tímu v celkovej klasifikácii 
jednotlivcov  podľa  času  po  prológu  alebo  po  prvej  etape  ak  ňou  bola 
časovka  jednotlivcov     alebo   časovka  družstiev.  V prípade,   že   takáto 
klasifikácia neexistuje, postupuje sa podľa týchto ustanovení: 

Podujatia UCI  WorldTour a UCI Women’s WorldTour 
1. vozidlá tímov zastúpených na mítingu športových riaditeľov, ktorí potvrdili svoj 

štart v lehotách stanovených v článku 1.2.090, v poradí podľa rankingu 
štartujúcich pretekárov v poslednom individuálnom rankingu mužov UCI 
World (pre podujatia UCI WorldTour) ) alebo v individuálnom rankingu UCI 
Women’s WorldTour* (pre podujatia UCI Women’s WorldTour); 

2. vozidlá UCI WorldTour tímov alebo UCI Women’s WorldTour  tímov 
zastúpených na mítingu športových riaditeľov, ktorí potvrdili svoj štart v 
lehotách stanovených v článku 1.2.090, ktorých štartujúci pretekári zatiaľ 
nezískali body do individuálneho rankingu mužov UCI World (pre podujatia UCI 
WorldTour) ) alebo individuálneho rankingu UCI Women’s WorldTour* (pre 
podujatia UCI Women’s WorldTour); 

3. vozidlá ostatných  tímov zastúpených na mítingu športových riaditeľov, ktorí 
potvrdili svoj štart v lehotách stanovených v článku 1.2.090, ktorých štartujúci 
pretekári zatiaľ nezískali body do individuálneho rankingu mužov UCI World 
(pre podujatia UCI WorldTour) ) alebo individuálneho rankingu UCI Women’s 
WorldTour* (pre podujatia UCI Women’s WorldTour); 

4. vozidlá tímov zastúpených na mítingu športových riaditeľov, ktorí nepotvrdili 
svoj štart v stanovených lehotách; 

5. vozidlá tímov, ktoré nemajú zastúpenie na mítingu športových riaditeľov 

V skupinách 2 až 5 bude poradie vozidiel určené žrebovaním na mítingu 
športových riaditeľov. Na žrebovanie sa použijú kúsky papiera s názvami 
prihlásených tímov. K prvému vylosovanému tímu bude priradené 1. miesto, k 
druhému vylosovanému 2. miestu atď. 

V nasledujúcich etapách, poradie vozidiel je určené podľa pozície prvého 
pretekára každého tímu v celkovej klasifikácii jednotlivcov podľa času. 

V prípade potreby môže poradie vozidiel opraviť prezident rozhodcovského 
zboru; akákoľvek zmena bude oznámená všetkým účastníkom prostredníctvom 
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„radio-tour“. 

* Na prvom podujatí UCI Women’s WorldTour v sezóne, kedy ešte nebol 
stanovený individuálny ranking UCI Women’s WorldTour, sa použije konečný 
ranking predchádzajúcej sezóny. 

Ostatné preteky 
1. vozidlá tímov UCI a národných tímov zastúpených na mítingu športových 

riaditeľov a ktorí potvrdili svoj štart v lehotách stanovených v článku 1.2.090; 
2. vozidlá iných tímov zastúpených na mítingu športových riaditeľov, ktorí 

potvrdili svoj štart v stanovených lehotách 
3. vozidlá tímov zastúpených na mítingu športových riaditeľov, ktorí nepotvrdili 

svoj štart v stanovených lehotách 
4. vozidlá tímov, ktoré nemajú zastúpenie na mítingu športových riaditeľov 

V rámci každej skupiny sa poradie vozidiel určí losovaním na mítingu športových 
riaditeľov. 

V každom prípade sa Losovanie uskutoční tak, že sa budú losovať papierové 
ústrižky s menami tímov. Prvý vylosovaný tím bude na 1. pozícii, druhý 
vylosovaný tím bude na 2. pozícii atď. 

V nasledujúcich etapách, poradie vozidiel je určené podľa pozície prvého 
pretekára každého tímu v celkovej klasifikácii jednotlivcov podľa času. 

(text upravený 3.06.16; 1.01.19; 1.11.21). 

Kapitola X UCI KLASIFIKÁCIE 

§ 6 Technický a kvalifikačný rebríček 

UCI svetový rebríček ženských UCI tímov – 2 a 3 roky 
2.10.045    Svetový rebríček UCI pre ženské tímy UCI - 2 roky sa vypracuje aspoň raz za 

týždeň pridaním bodov každého ženského UCI tímu do svetového rebríčka UCI 
pre ženské tímy UCI za "n-1" roky uvedené v rebríčku na konci príslušnej sezóny 
(podľa článku 2.1.001), s bodmi každého ženského UCI tímu vo svetovom 
rebríčku UCI ženské tímy UCI súčasnej sezóny" n ", ktoré boli vynulované na 
začiatku uvedenej sezóny. 

Svetový rebríček UCI pre ženské tímy UCI - 3 roky sa vypracuje aspoň raz za 
týždeň pridaním bodov každého ženského UCI tímu do svetového rebríčka UCI 
pre ženské tímy UCI za "n-2" a "n-1" roky uvedené v rebríčku na konci príslušnej 
sezóny (podľa článku 2.1.001), s bodmi každého ženského UCI tímu vo 
svetovom rebríčku UCI ženské tímy UCI súčasnej sezóny" n ", ktoré boli 
vynulované na začiatku uvedenej sezóny. 

Určenie poradia pri rovnosti bodov 
Pri rovnosti bodov medzi tímami v UCI svetovom rebríčku rozhoduje väčší počet 
1. miest na pretekoch (konečné poradie podľa času) dosiahnutých ich 
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najlepšími ôsmymi pretekárkami v individuálnom rebríčku počas pretekov 
v aktuálnej sezóne. Ak medzi tímami stále existuje rovnosť, počíta sa počet 2. 
miest, potom 3. miest atď. 

(článok zavedený 1.11.21). 

 

Kapitola XIII UCI Women’s WorldTour 
 

Kapitola nepreložená do slovenského jazyka. Originál francúzsku alebo 
anglickú   verziu   je   možné   stiahnuť   si   zo   stránky   UCI: www.uci.ch 
 
(text kapitoly bol upravený k  1.11.21). 
 
 

Príloha A    Minimálne kritériá pre medzinárodné podujatia na ceste 
 

Medzinárodný 
kalendár 

Minimálne požiadavky 

  

Preteky Ženy Elite  

UCI Women’s 
WorldTour  

TV produkcia 
- Živé TV vysielanie minimálne 45 min. 
- Minimálna kvalita signálu 

História podujatia 
- Minulý rok : UCI ProSeries 
- Predminulý rok: trieda 1 

Ďalšie požiadavky 
- Minimálne 15 tímov na štarte 
- Dodržiavanie záväzkov z hľadiska vizuálnej identity „UCI“ 

UCI ProSeries  TV produkcia 
- Živé TV alebo internetové vysielanie alebo zostrih minimálne 20 min. 

História podujatia 
- Minulý rok : UCI Women’s WorldTour alebo trieda 1 

alebo 
- Organizácia podujatia UCI  WorldTour 

Ďalšie požiadavky 
- Minimálne 15 tímov na štarte 
- Vyhodnotenie správy UCI komisára z minulého roku 
- Vyhodnotenie účasti v minulom roku 

Preteky triedy 1 TV produkcia 
- Minimálne 2 minúty zostrihu z pretekov alebo etapy, vysielaný aspoň 

na sociálnych sieťach 
História podujatia 

- Minulý rok: trieda 2 
alebo 

- Minulý rok: organizovanie pretekov mužov minimálne UCI ProSeries 
v triede 1 

http://www.uci.ch/
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Ďalšie požiadavky 
- Minimálne 15 tímov na štarte 
- Vyhodnotenie správy UCI komisára z minulého roku 
- Vyhodnotenie účasti v minulom roku 

 
(text zavedený 23.10.19; text upravený 1.11.21) 
 

 
 


