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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 01.11.2022 
 
 

ČASŤ  2  CESTA 
 

Kapitola I KALENDÁR a ÚČASŤ NA PRETEKOCH 
 

Development tímy UCI WorldTeams, UCI Womens’ WorldTeams a UCI ProTeams 
2.1.005   Pretekári zaregistrovaní v Development tíme sa môžu  zúčastňovať podujatí UCI  

bis   ProSeries alebo triedy 1 s príslušným UCI WorldTeam-om, UCI Womens’ 
WorldTeam-om alebo UCI ProTeam-om  s nasledujúcimi obmedzeniami: 

Trieda podujatia Povolený počet pretekárov v UCI WorldTeam-e,  
UCI Womens’ WorldTeam-e alebo UCI ProTeam-e 

UCI ProSeries Max. 2. pretekári 

Trieda 1 Max. 4. pretekári 
 

Pretekári zaregistrovaní v UCI WorldTeam-e, UCI Womens’ WorldTeam-e alebo 
UCI ProTeam-e sa môžu zúčastňovať podujatí triedy 1 alebo 2 s príslušným 
Development tímom s nasledujúcimi obmedzeniami: 

Trieda podujatia Povolený počet pretekárov v Development tíme 

Trieda 1 Max. 2. pretekári 

Trieda 2 Max. 1. pretekár 

 
(článok doplnený  23.10.19; text upravený 1.11.22) 

 

Kapitola II VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

§ 1   Účasť na pretekoch 

2.2.001   Pretekári patriaci do tímov registrovaných v UCI s rovnakým sponzorom   alebo 
hlavným partnerom nemôžu pretekať v tých istých pretekoch, okrem prípadov 
individuálnych pretekov. Zároveň, nie viac ako jeden národný tím každej 
národnosti sa môže zúčastniť pretekov.  

Okrem toho, účasť aj UCI Team-u (UCI WorldTeam-u, UCI Womens’ 
WorldTeam-u alebo UCI ProTeam-u) aj rozvojového (development) tímu 
podporovaného rovnakým UCI WorldTeam-om  teamom je zakázaná. 

Podobne, účasť aj UCI profesionálneho kontinentálneho tímu a rozvojového tímu 
registrovaného UCI podporovaného rovnakým UCI profesionálnym 
kontinentálnym tímom je zakázané. 

Národné federácie deklarujú UCI svoje pričlenené klubové tímy, ktoré majú 
rovnakého zástupcu / zástupcu tímu alebo hlavného partnera ako tím, ktorý je 
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registrovaný v UCI. 

(text upravený 1.01.05; 1.07.10; 1.10.11; 1.01.13; 1.01.15; 25.10.17; 1.1.22). 

2.2.003  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia pravidiel UCI (napríklad 
ustanovenia v častiach IX a XI týkajúce sa UCI majstrovstiev sveta na ceste a 
olympijských hier) počet   štartujúcich   pretekárov   v tíme   je   stanovený       
organizátorom v rozmedzí od minimálne 4 do maximálne 7. Organizátor musí 
uviesť v propozíciách, alebo technickom rozpise a na prihláške počet štartujúcich 
v tíme na pretekoch. Tento počet musí byť rovnaký pre všetky tímy. 

Počet štartujúcich pretekárov, ktorí sú registrovaní na prihláške, musí byť 
rovnaký s počtom, ktorý stanovil organizátor. Do úvahy nebudú braní žiadni 
pretekári prihlásení nad tento počet. 

Osobitné ustanovenia pre preteky UCI WorldTour 
V pretekoch UCI WorldTour počet pretekárov v tíme je stanovený na 8 pre 
Grand Tours a 7 pre ostatné preteky. 

Bez ohľadu na články 1.2.053, 1.2.055 a 2.2.003 bis, ak tím, bez ospravedlnenia, 
štartuje na pretekoch UCI WorldTour s menším počtom pretekárov, ako bolo 
uvedené v predchádzajúcom odseku, tím bude pokutovaný sumou 5000 CHF za 
každého chýbajúceho pretekára. 

Osobitné ustanovenia pre preteky Muži Elite UCI ProSeries 
Pre jednodňové a etapové preteky môže organizátor stanoviť počet pretekárov 
v tíme na 6 alebo 7. 

Minimálny počet štartujúcich tímov pre podujatia UCI ProSeries je stanovený 
takto: 

 2020 2021 
2022 a 

nasledujúce 

Podujatia v Európe 

Etapové preteky 

17 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
16 tímov po 7 
pretekárov 

18 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
17 tímov po 7 
pretekárov 

19 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
18 tímov po 7 
pretekárov 

Jednodňové 
preteky 

20 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
17 tímov po 7 
pretekárov 

21 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
18 tímov po 7 
pretekárov 

22 tímov po 6 
pretekárov 
alebo  
19 tímov po 7 
pretekárov 

Podujatia mimo Európy 

Etapové 
a jednodňové 
preteky 

17 tímov po  6 
pretekárov 
alebo 
15 tímov po 7 
pretekárov  

18 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
16 tímov po 7 
pretekárov 

19 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
17 tímov po 7 
pretekárov 
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Osobitné ustanovenia pre preteky Ženy Elite UCI Women’s WorldTour a UCI 
ProSeries 
Pre jednodňové preteky je stanovený počet pretekárok na 6.    
Pre etapové preteky UCI Women’s WorldTour s 5. alebo s menším počtom  etáp 
môže organizátor stanoviť počet pretekárok na 6 alebo 7. 
Pre etapové preteky UCI Women’s WorldTour so 6. alebo s väčším počtom  etáp je 
stanovený počet pretekárok na 7. 
Pre etapové preteky UCI ProSeries môže organizátor stanoviť počet pretekárok na 
6 alebo 7. 

(text upravený 1.01.05; 1.01.07; 26.01.08; 1.02.12; 1.07.12; 1.10.13; 1.01.15; 1.01.18; 
23.10.19; 1.01.20; 12.06.20; 1.11.22). 

§ 2   Organizácia pretekov 

Vyhodnotenie trasy pretekov 

2.2.016   UCI môže na hodnotenie bezpečnosti a spôsobilosti trasy využiť služby 
nezávislých odborníkov. UCI zhromažďuje na tento účel základné informácie od 
organizátorov a / alebo poveruje nezávislého odborníka, aby zhromaždil 
základné informácie priamo od organizátorov. Zhromaždené informácie môžu 
obsahovať videá z trasy, rozloženie trasy vo formáte GPX a ďalšie informácie, 
ktoré UCI považuje za relevantné. 
Výsledok vyhodnotenia trasy pretekov UCI alebo menovaným nezávislým 
expertom môže UCI oznámiť organizátorovi, aby mohol vykonať potrebné 
nápravné opatrenia. 

Iba organizátori, ktorých kontaktuje UCI, sú povinní poskytnúť požadované 
informácie. 

(článok zavedený 08.02.21; 1.11.22). 

Kapitola VI ETAPOVÉ PRETEKY (N) 

Tímové vozidlá 
2.6.033   Len jedno tímové vozidlo je povolené jazdiť na pretekoch. 

Avšak,  na  pretekoch UCI  WorldTour a na  pretekoch Continental circuits 
triedy 2.HC a 2.1 je povolené aj druhé tímové vozidlo (s výnimkou pretekov na 
okruhoch alebo končiacich na okruhoch) podľa ustanovení definovaných v 
článku 2.3.017. 

Avšak druhé auto pre tím je povolené (okrem pretekov na okruhoch a v 
poslednom okruhu) v nasledujúcich kategóriách podujatí: 

- Muži Elite: UCI WorldTour a kontinentálne okruhy (UCI ProSeries a Class 1) 
- Women Elite: podujatia so 6 a viac etapami UCI Women’s WorldTour. 

Ustanovenia týkajúce sa pohybu vozidiel podľa článku 2.3.017 platia v etapových 
pretekoch vo vyššie uvedených kategóriách vždy, keď sú povolené dve autá pre 
tím. 
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Na tímové časovky na pretekoch Grand Tours je povolené tretie tímové vozidlo. 

V každom prípade, článok 2.2.035 sa uplatňuje. 

(text upravený 1.01.98; 1.01.05; 01.01.08; 1.01.09; 1.10.10; 3.06.16; 1.01.19; 1.11.22). 

Kapitola X UCI KLASIFIKÁCIE 

§ 2   UCI Svetový Rebríček Ženy Elite a Ženy U23 

UCI svetový rebríček tímov 
2.10.014 UCI svetový rebríček tímov bude vypracovaný raz týždenne 4 pripočítaním bodov 

získaných od začiatku sezóny 8. najlepšími pretekárkami, ktoré majú zmluvu 
s tímom v čase vydania rebríčku. Tento rebríček sa na začiatku sezóny vynuluje. 

Špeciálne ustanovenia pre pretekárov prestupujúcich: 
Body získané od začiatku sezóny (alebo od dátumu začiatku zmluvy, ak sa zmluva 
začala po začiatku sezóny) do dátumu prestupu, sú pridané do bodov bývalého 
tímu; body získané od dátumu prestupu do posledného dňa sezóny (alebo do 
dátumu nového prestupu) sú pridané do bodov nového tímu. 

Špeciálne ustanovenia pre pretekárov, ktorý ukončili zmluvu 
Body získané od začiatku sezóny (alebo od dátumu začiatku zmluvy, ak sa zmluva 
nezačala od začiatku sezóny) až do dátumu ukončenia zmluvy, sa stále 
pripočítavajú k bodom bývalého tímu. 
 
Osobitné ustanovenia pre trainees a development (vývojové) tímy 
Počas svojej praxe, praktikantka je stále považovaná za členku svojho bežného 
tímu, čo sa umiestnenia v rebríčku týka. Body potenciálne získané praktikantkou 
počas svojej praxe, v žiadnom prípade sa nemôžu pripočítať k bodom 
hostiteľského tímu. 

Čo sa týka hodnotenia, pretekárka vývojového tímu, ktorá sa zúčastňuje 
podujatia s príbuzným UCI Women’s WorldTeam-om, je stále považovaná za 
členku svojho obvyklého vývojového tímu. Pretekárky UCI Women’s WorldTeam-
u, ktorá sa zúčastňuje na podujatí so súvisiacim vývojovým tímom, je stále 
považovaná za členku svojho obvyklého UCI Women’s WorldTeam-u. Body 
potenciálne získané príslušnými pretekárkami sa pripočítajú k bodom ich 
primárneho tímu. 

V prípade zhody medzi tímami,   rozhodovať bude väčší počet 1. miest, 2. 
miest, atď. v (konečnej) klasifikácii (na čas) ich 8 najlepších pretekárok na 
pretekoch započítavaných do rebríčka. 

(text upravený 01.07.12; 1.01.17; 1.01.19; 1.02.19; 23.10.19; 1.11.22). 

 


