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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 02.03.2020 

 

ČASŤ  2  CESTA 

 
Kapitola IX OSTATNÉ PRETEKY 

 
2.9.001   Ostatné  preteky (označované aj ako „iné preteky“ alebo „preteky špeciálneho 

formátu“),  - ktoré nespĺňajú formáty pretekov stanovené v časti 2, kapitole III 
až VII pravidiel UCI - ako sú napríklad založené na zbieraní bodov, preteky  za  
vodičmi, eliminačné preteky, preteky  do  vrchu a cestné   maratóny   môžu   
byť   organizované,   iba   ak   ich   zaradenie do kontinentálneho alebo 
národného alebo medzinárodného kalendára  je akceptované národnou 
federáciou alebo Výkonným výborom UCI, Radou profesionálnej cyklistiky 
alebo národnou federáciou. 

V žiadosti o zaradenie do národného alebo medzinárodného kalendára 
organizátor predloží špecifické pravidlá pre preteky na schválenie. Tieto pravidlá 
podrobne opisujú všetky organizačné aspekty pretekov a vysvetľujú, ako sa majú 
uplatňovať ustanovenia pravidiel UCI, a poskytujú akékoľvek ďalšie informácie 
dôležité pre rozhodcov. Žiadosti o zaradenie do národného a medzinárodného 
kalendára sa inak podávajú v súlade s článkom 1.2.001 a nasl. 

Pred registráciou ostatných pretekov do príslušného kalendára môže výkonný 
výbor UCI alebo národná federácia požiadať, aby sa uskutočnili testovacie 
preteky, aby sa zabezpečilo, že predpokladaná športová udalosť je dostatočne 
bezpečná a umožňuje primerané posúdenie ďalších cieľov uvedených nižšie. 

Národné federácie a výkonný výbor UCI prijímajú alebo zamietajú takéto 
žiadosti na transparentnom, spravodlivom a nediskriminačnom základe v súlade 
s legitímnymi cieľmi vrátane: 
- spravodlivosť a otvorenosť športových súťaží; 
- rovnaké šance pre všetkých účastníkov; 
- etické hodnoty v športe; 
- problematickosť výsledkov; 
- ochrana zdravia a bezpečnosti športovcov; 
- zabezpečenie fungujúceho športového kalendára; 
- podpora náboru a výcviku mladých športovcov; 
- zabezpečenie integrity a objektivity súťažného športu a správneho fungovania 
súťaží; 
- finančná stabilita tímov; 
- solidarita medzi rôznymi úrovňami športových praktík; 
- pyramídová štruktúra súťaží od najnižšej úrovne až po elitnú úroveň. 

(text upravený 2.03.20). 
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2.9.002   Ostatné preteky sa riadia špecifickými pravidlami pre dané preteky a pre všetko, 
čo nebolo stanovené inak, pravidlami UCI. 

Pre tieto preteky platia všeobecné ustanovenia ako aj osobitné ustanovenia pre 
jednodňové preteky.  

 
(text upravený 2.03.20).  
 

2.9.003   V medzinárodnom kalendári môžu byť iné preteky zaregistrované ako podujatia 
triedy 1 (1.1S alebo 2.1S) alebo triedy 2 (1.2S alebo 2.2S). 

Všetky príslušné pravidlá týkajúce sa triedy podujatia zostávajú v platnosti 
(napríklad, ale nielen) pravidlá týkajúce sa účasti a pozvánky, bodov UCI, 
finančných záväzkov a príspevkov na účasť, technického sprievodcu, bezpečnosti, 
disciplinárneho riadenia a rozhodcovstva), aby sa dosiahol legitímny cieľ 
jednotného a dôsledného vykonávania cyklistiky a legitímne ciele uvedené v 
článku 2.9.001. Výnimka z ktoréhokoľvek z týchto pravidiel sa povolí len vo 
výnimočných prípadoch, ak je ohrozené dosiahnutie legitímnych cieľov 
uvedených v článku 2.9.001. 

Pre podujatia registrované v národnom kalendári určí národná federácia 
príslušné pravidlá týkajúce sa účasti, bodov a iných relevantných položiek. 

(článok doplnený 2.03.20). 

2.9.004   Výkonný výbor UCI alebo národná federácia môžu zaregistrovať podujatie ako iné 
preteky alebo požiadať o jej zmenu a doplnenie v prípade akejkoľvek žiadosti o 
zaradenie do kalendára pre preteky, ktoré nie sú v súlade s formátmi pretekov 
časti 2, kapitoly III až VII predpisov UCI. 

(článok doplnený 2.03.20). 

 
 
 
 


