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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 01.07.2022 
 
 

ČASŤ  5  CYKLOKROS 
 

Kapitola I   CYKLOKROSOVÉ SÚŤAŽE 

 
§ 1  Všeobecné pravidlá 

Účasť na pretekoch 
5.1.001  Kategória, ktorá sa bude používať na prihlasovanie na preteky pre celú 

sezónu bude kategória, do ktorej bude pretekár patriť od 1. januára 
nasledujúceho kalendárneho roka. 

Muži  

Do kategórie juniorov patria pretekári vo veku od 17 do 18 rokov. 
Do kategórie mužov do 23 rokov patria pretekári vo veku 19 až 22 rokov. 
Kategória muži elita zahŕňa pretekárov vo veku 23 rokov a viac. 

Okrem UCI majstrovstiev sveta v cyklokrose, UCI Svetových pohárov v 
cyklokrose, na ktorých sa konajú samostatné preteky mužov do 23 rokov 
a podľa uváženia kontinentálnych a národných federácií aj na 
kontinentálnych a národných šampionátoch v cyklokrose, muži do 23 
rokov môžu pretekať na pretekoch muži elite, a to aj v prípade, že sa 
budú konať samostatné preteky pre pretekárov do 23 rokov. 

Okrem prípadov, keď sa organizujú preteky samostatných kategórií, muži 
do 23 rokov a muži elite budú pretekať spoločne. 
Muži do 23 rokov nemôžu pretekať s mužskou elitou počas nasledujúcich 
podujatí: 
-UCI majstrovstvá sveta v cyklokrose, 
-podujatia svetového pohára v cyklokrose UCI, keď zahŕňajú samostatné 
preteky mužov do 23 rokov, 
- kontinentálne a národné majstrovstvá, podľa uváženia kontinentálnych 
konfederácií alebo národných federácií. 
Vo všetkých ostatných pretekoch môžu muži do 23 rokov jazdiť v 
pretekoch mužov elite, aj keď sa organizujú samostatné preteky pre 
mužov do 23 rokov. 
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Ak Muži do 23 rokov a Muži elite súťažia na rovnakých pretekoch, čo 
znamená, že majú rovnaký čas štartu a rovnakú vzdialenosť pretekov:  
-  nerobia sa oddelené výsledky  
-  UCI body sa udeľujú podľa bodovacej tabuľky elite  
-  v prípade šampionátov, udeľuje sa iba jeden titul (napríklad ak 

pretekár do 23 rokov vyhrá preteky, bude mu udelený titul elite). 

Ženy  

Do kategórie junioriek patria pretekárky vo veku od 17 do 18 rokov. 
Do kategórie žien do 23 rokov patria pretekárky vo veku 19 až 22 rokov. 
Kategória ženy elita zahŕňa pretekárky vo veku 23 rokov a viac. 

S výnimkou pretekov v samostatných kategóriách, juniorky, ženy do 23 
rokov a ženy elite budú pretekať spoločne. 

S výnimkou UCI majstrovstiev sveta v cyklokrose, podujatí svetového 
pohára UCI v cyklokrose, keď tieto zahŕňajú samostatné preteky 
junioriek, a podľa uváženia kontinentálnych konfederácií alebo 
národných federácií, aj na kontinentálnych a národných šampionátoch, 
juniorky, ženy do 23 rokov a ženy elite môže štartovať v pretekoch pre 
ženy elite, aj keď sa pre juniorky organizujú samostatné preteky. 

Juniorky nemôžu pretekať s kategóriou ženy elite počas nasledujúcich 
podujatí: 
-UCI majstrovstvá sveta v cyklokrose, 
-podujatia svetového pohára v cyklokrose UCI, keď zahŕňajú samostatné 
preteky junioriek, 
- kontinentálne a národné majstrovstvá, podľa uváženia kontinentálnych 
konfederácií alebo národných federácií. 
Na všetkých ostatných podujatiach môžu juniorky jazdiť v pretekoch žien 
elite, aj keď sa organizujú samostatné preteky junioriek. 

Ženy do 23 rokov nemôžu pretekať s kategóriou ženy elite počas 
nasledujúcich podujatí: 
-UCI majstrovstvá sveta v cyklokrose, 
- kontinentálne a národné majstrovstvá, podľa uváženia kontinentálnych 
konfederácií alebo národných federácií. 
Na všetkých ostatných podujatiach môžu ženy do 23 rokov jazdiť v 
pretekoch žien elite. 
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Ak dve alebo tri kategórie z kategórií juniorky, ženy do 23 rokov a ženy 
elite súťažia v spoločných pretekoch, čo znamená, že majú rovnaký čas 
štartu a rovnakú vzdialenosť pretekov: 
- nerobia sa oddelené výsledky pre žiadnu zo zlúčených kategórií  
- UCI body sa udeľujú podľa bodovacej tabuľky elite  
- v prípade šampionátov, udeľuje sa iba jeden titul (napríklad ak 

pretekár do 23 rokov vyhrá preteky, bude mu udelený titul elite). 

Masters  

Všetci pretekári, ktorí sú vo veku od 35 rokov sa smú zúčastniť  UCI 
masters Majstrovstiev sveta. Avšak títo pretekári nie sú oprávnení: 

1. Akýkoľvek pretekár, ktorý sa zúčastnil UCI majstrovstiev sveta v 
cyklokrose, kontinentálnych majstrovstiev v cyklokrose, alebo UCI 
Svetového pohára v cyklokrose v priebehu súčasného roku.  
2. Akýkoľvek pretekár, ktorý bol členom tímu registrovaného UCI v 
priebehu súčasnej cyklokrosovej sezóny.  
3. Akýkoľvek pretekár, ktorý bol klasifikovaný s aspoň 100 bodmi v UCI 
cyklokrosovej klasifikácii jednotlivcov, ktorá bola vydaná po prvom UCI 
Svetovom pohári v cyklokrose v aktuálnej cyklokrosovej sezóne. 

Na iných pretekoch ako UCI majstrovstvách sveta Masters v cyklokrose, 
pretekári sa smú zúčastniť pretekov s dočasnou alebo dennou licenciou 
vydanou ich národnou federáciou.  
Na licencii musí byť jasne uvedený začiatok a koniec jej platnosti. 
Národná federácia sa musí uistiť, že držiteľ dočasnej licencie bude po 
dobu trvania platnosti svojej licencie ťažiť z rovnakého poistného krytia 
a ďalších výhod aké sú spájané s ročnou licenciou. 

UCI uznané tímy  

Pretekári, muži aj ženy, ktorí patria do týchto tímov majú povolené 
súťažiť na pretekoch v cyklokrose v mene a v oblečení svojho 
príslušného tímu, s výnimkou pretekov, kde národný dres je povinný 
podľa článku 1.3.059:  
- UCI cyklokrosové tímy a UCI cyklokrosové profesionálne tímy 

podľa Kapitoly V, časť V Cyklokros Pravidiel UCI;  
- UCI cestné tímy podľa Kapitoly XV, XVI a XVII, časť II Cesta 

Pravidiel UCI;  
- UCI MTB tímy, podľa Kapitoly IX a X, časť IV Horské bicykle – MTB 
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Pravidiel UCI. 

(text upravený 1.09.99; 1.09.04; 1.09.06; 1.09.08; 16.06.14; 1.07.15; 7.06.16; 
28.01.17; 26.06.18; 21.06.19; 1.07.20; 10.06.21, 1.07.22). 

 

Kalendár pretekov 

5.1.004  Medzinárodné cyklistické preteky sú registrované v medzinárodnom 

kalendári podľa nasledovnej klasifikácie: 

− UCI majstrovstvá sveta: (CM) 

− UCI svetový pohár v cyklokrose (WC) 

− masters majstrovstvá sveta (WMC) 

− kontinentálne majstrovstvá (CC) 

− trieda 1 (C1) 

− trieda 2 (C2) 

Priradenie tried pre každé preteky každoročne vykonáva Výkonný Výbor 
UCI. 

Avšak, preteky triedy 1 získajú alebo udržia tento štatút iba v prípade, 
ak preteky v predchádzajúcej sezóne nepredstavovali žiadne závažné 
organizačné problémy a po schválení UCI.  

Pre všetky cyklokrosové podujatia, ktoré sú zaregistrované v 
medzinárodnom kalendári v triede 1 alebo triede 2 platí, že organizátor 
musí zorganizovať preteky pre juniorov, ženy a mužov elite. Výnimku 
pre povinnú organizáciu pretekov juniorov môže udeliť UCI, ak 
podujatie nie je organizované v sobotu alebo v nedeľu. 

Samostatné preteky junioriek môžu byť organizované počas všetkých 
podujatí UCI, s výnimkou UCI svetového pohára v cyklokrose keď o tom 
rozhodne komisia cyklokrosu UCI.  

Samostatné preteky žien do 23 rokov môžu byť organizované len počas 
majstrovstiev sveta, kontinentálnych majstrovstiev a národných 
majstrovstiev. 

Počas všetkých podujatí UCI musia byť organizované samostatné 
preteky juniorov, okrem svetového pohára UCI v cyklokrose keď o tom 
rozhodne cyklokrosová komisia UCI. 
Samostatné preteky pre mužov do 23 rokov môžu byť organizované 
počas majstrovstiev sveta, kontinentálnych majstrovstiev, národných 
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majstrovstiev a pretekov triedy 1 alebo triedy 2, a to iba v prípade, ak sú 
súčasťou podujatia schváleného UCI. 

Kontinentálne majstrovstvá môžu byť organizované počas dvoch dní.  

Nové preteky môžu byť zaradené do medzinárodného kalendára iba do 
triedy 2. 

(článok platný od 1.09.06; text upravený1.09.08; 1.07.11; 07.06.16; 21.06.19; 
1.07.20; 1.07.22). 
 

Cyklokrosová štafeta tímov 
5.1.004 bis Jedna štafeta tímov v cyklokrose musí byť organizovaná na 

majstrovstvách sveta UCI a môže byť organizovaná na kontinentálnych 

majstrovstvách v cyklokrose v súlade s ustanoveniami článku 9.2.045 

bis. Body UCI sa prideľujú iba národu a nie jednotlivo pretekárom. 

Minimálne 5 krajín musí súťažiť v štafete tímov v cyklokrose, aby boli 

udelené body UCI. 

Každý pretekár bude pretekať počas jedného kompletného kola na trati 
pre preteky jednotlivcov majstrovstiev sveta UCI v cyklokrose. Na konci 
svojho kola a v oficiálnej štafetovej zóne odovzdá štafetu ďalšiemu 
spolujazdcovi. Finišujúci pretekár sa musí dotknúť ruky, ramena alebo 
boku ďalšieho pretekára, keď ten stojí v štafetovom boxe. Žiadne letmé 
odovzdanie štafety nebude akceptované. Keď sa ho dotkne finišujúci 
pretekár, ďalší pretekár môže vyštartovať a pretekať vo svojom kole. 

Ak pretekár končiaci svoju štafetu míňa svojho tímového kolegu bez 

toho, aby sa ho dotkol, musí okamžite urobiť obrat a vrátiť sa do boxu 

prideleného jeho národu. Pretekári, ktorí pretekajú ako poslední v 

štafete, ukončia svoje kolo prekročením cieľovej čiary. 

Tímy sú zodpovedné za určenie poradia pretekárov a za ich včasnú 

prítomnosť v štafetovej zóne. 

Nedodržanie týchto ustanovení týkajúcich sa štafety medzi pretekármi 

tímu bude potrestané diskvalifikáciou tímu. 

(článok zavedený 1.07.22) 

Technický delegát 
5.1.007  Ak preteky sa budú konať na novom mieste, technický delegát musí 

vykonať kontrolu v dostatočnom predstihu, aby sa prijali potrebné 
opatrenia. Kontrola zahŕňa trať, vzdialenosť, určenie dvojitého 
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materiálneho depa, zariadení a bezpečnosť. Stretne sa s organizátorom 
a bezodkladne vypracuje správu o kontrole pre cyklokrosového 
koordinátora UCI. 

Musí byť na mieste pred prvým oficiálnym tréningom a musí vykonať 
kontrolu miesta a trate spoločne s organizátorom a hlavným 
rozhodcom. Koordinuje technické prípravy pretekov a zabezpečuje, aby 
odporúčania uvedené v kontrolnej správe boli implementované. 
Definitívna verzia pretekov a prípadné zmeny, v tomto prípade, sú 
zodpovednosťou technického delegáta. V prípade, že technický delegát 
nie je delegovaný podľa článku 5.1.006, túto úlohu prevezme hlavný 
rozhodca. 

Technický delegát sa zúčastňuje porady vedúcich družstiev počas 
majstrovstiev sveta UCI v cyklokrose. 

(článok platný od 1.09.06; text upravený 1.09.08; 1.07.22) 
 

Zariadenia 

5.1.010  Rozhodcovský stan v cieli musí byť krytý a povinne umiestnený priamo 
na cieľovej čiare. Umiestňuje sa najlepšie na ľavej strane cieľovej čiary. 
Organizátor musí zabezpečiť aspoň štyri sady vysielačiek pre 
rozhodcovský zbor. Tieto vysielačky musia mať jeden kanál vyhradený 
pre výhradné použitie rozhodcovského zboru a ďalšie, s ktorými je 
možné kontaktovať organizátora 

(text upravený 1.09.99, 1.09.04; 1.07.22). 

Trať 

5.1.012  Trať pretekov v cyklokrose môže byť striedavo vedená cestami, poľnými 
a lesnými cestami a lúkami tak, aby bola zaistená zmena v rýchlosti 
pretekov a pretekárom bolo umožnené zotaviť sa z náročných úsekov. 

Trať pre cyklokrosové preteky skontroluje prezident rozhodcovského 
zboru spolu s traťovým manažérom určeným organizačným výborom 
deň pred pretekmi ak ide o UCI svetový pohár v cyklokrose, 
kontinentálne majstrovstvá alebo preteky triedy 1. Pre preteky triedy 2 
sa musí trať skontrolovať najneskôr 2 hodiny pred štartom prvých 
pretekov. 

(text upravený na 1.08.00; 1.07.22).  
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Materiálne depá 

5.1.028  Dvojité materiálne depo (pozri Prílohu 2) je povinné na UCI 
majstrovstvách sveta, pretekoch UCI svetového pohára, 
kontinentálnych majstrovstvá, národných majstrovstvách a pretekoch 
triedy 1. 

Ak nie je možné navrhnúť trať tak, aby dvojité materiálne depo bolo 
vytvorené podľa článku 5.1.029, preteky môžu byť organizované len s 
predchádzajúcim súhlasom Komisie cyklokrosu UCI, ktorá môže povoliť 
dve samostatné materiálne depá (pozri Prílohu 3). 

(text upravený 1.09.04; 1.07.10; 1.07.22). 

Priradenie boxov 

5.1.036  Na UCI majstrovstvách sveta, pretekoch UCI svetového pohára a 
kontinentálnych majstrovstvách materiálne depá sú rozdeľované na 
porade vedúcich tímov nasledovne: 
Boxy sa prideľujú deň pred pretekmi pre podujatia svetového pohára 
UCI v cyklokrose a kontinentálne majstrovstvá, pre majstrovstvá sveta 
UCI v cyklokrose  sa prideľujú počas stretnutia tímových manažérov. Pre 
tieto 3 udalosti sú boxy pridelené nasledovne: 

1. samostatne pre každú kategóriu na základe naposledy 
zverejnenej UCI cyklokrosovej klasifikácie krajín v aktuálnej 
sezóne pre danú kategóriu (alebo konečná klasifikácia z 
predchádzajúceho obdobia, pokiaľ pre aktuálnu sezónu žiadna 
klasifikácia nebola publikovaná); 

2. pridelenie boxov tímom, ktoré nefigurujú v príslušnej 
klasifikácii musí byť vykonané losovaním; 

3. V poradí takto určenom, vedúci tímov si vyberú svoj 
preferovaný box. 

3.  Prezident rozhodcovského zboru pripraví pre každú kategóriu 
počet boxov pridelených každej krajine, berúc do úvahy počet 
pretekárov. Jednému národu budú pridelené maximálne tri 
boxy. Národy s malým počtom pretekárov môžu byť zoskupené 
v rovnakom boxe; 

4.  Manažéri národných tímov vyberú svoje preferované boxy v 
poradí určenom bodmi 1 a 2. Každá krajina, ktorej sú pridelené 
2 alebo 3 boxy, si musí zvoliť čísla týchto boxov vedľa seba; 
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5.  V prípade absencie odpovede manažéra tímu alebo zablokovanej 
situácie určí pridelenie príslušných boxov prezident 
rozhodcovského zboru. Konečné pridelenie boxov pre jednotlivé 
krajiny bude oznámené tímom a rozhodcom. 

(text upravený 1.09.9; 1.09.05; 1.09.08; 1.07.09; 1.07.10; 1.07.22). 

5.1.036 bis Pre preteky triedy 1 musia byť boxy pridelené deň pred pretekmi s 
minimálnym počtom 12 boxov podľa článku 5.1.035 a nasledovne: 
1. Samostatne pre každú kategóriu prezident rozhodcovského zboru 

určí počet pretekárov na box, pričom berie do úvahy zaokrúhlený 
pomer medzi počtom pretekárov a počtom boxov; 

2. Pretekári sú rozdelení žrebovaním v každom z týchto boxov, s 
ohľadom na maximálny počet pretekárov na box určený podľa bodu 
1; 

3. Konečné pridelenie pretekárov na box bude oznámené tímom a 
rozhodcom. 

Ustanovenia 1, 2 a 3 sa môžu použiť na preteky triedy 2, kde sú boxy 
zriadené podľa článku 5.1.035. Rozhodnutie o tom, či sa má použiť 
pridelenie boxov žrebovaním na pretekoch triedy 2, urobí prezident 
rozhodcovského zboru po schválení organizátorom. 

(článok zavedený 1.07.22) 

5.1.053  Na Majstrovstvách sveta, klasifikácia krajín bude vypracovaná ako súčet 
umiestnení prvých troch pretekárov z každej krajiny. Krajiny, ktoré 
dokončia s dvomi pretekármi, budú umiestnené za krajinami s tromi 
pretekármi. Krajiny, ktoré dokončia s jedným pretekárom, budú 
umiestnené za krajinami s dvomi pretekármi. V prípade rovnosti bodov 
v tejto klasifikácii rozhodne poradie lepšie umiestneného pretekára. 

Klasifikácia krajín nie je predmetom udelenia titulu majstra sveta. 

(text upravený 1.09.03; 1.07.10). 

[článok presunutý do článku 9.2.045 od 1.07.22] 

Kapitola II   UCI CYKLOKROSOVÁ KLASIFIKÁCIA 
5.2.009  UCI cyklokrosová klasifikácia jednotlivcov bude zverejňovaná každý 

utorok. 
Používa sa na poradie štartu pretekárov na medzinárodných pretekoch 
podľa článku 5.1.043. Dátum o prvom zverejnení pre novú sezónu 
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rozhodne Komisia cyklokrosu UCI. 

(text upravený 1.09.98; 1.09.04; 1.09.05; 1.09.08; 1.07.10; 01.07.15; 1.07.22). 

5.2.010  Zároveň bude vypracovaná UCI cyklokrosová klasifikácia krajín pre muži 
elite, UCI cyklokrosová klasifikácia krajín pre ženy elite, UCI 
cyklokrosová klasifikácia krajín pre muži U-23, UCI cyklokrosová 
klasifikácia krajín pre ženy U-23 a UCI cyklokrosová klasifikácia krajín pre 
muži juniori, a to súčtom bodov prvých troch klasifikovaných pretekárov 
každej krajiny v nasledujúcich kategóriách: 
- muži elite, z prvých troch mužov vo veku 19 rokov a starších 
- ženy elite z prvých troch žien vo veku 19 rokov a starších 
- muži U23 z prvých troch mužov vo veku 19 až 22 rokov 
- ženy U23 z prvých troch žien vo veku 19 až 22 rokov 
- juniorov z prvých troch mužov vo veku 17 až 18 rokov 
- junioriek z prvých troch žien vo veku 17 až 18 rokov 

V prípade rovnosti bodov v klasifikácii krajín, rozhodujúce bude 
umiestnenie ich lepšieho pretekára v klasifikácii jednotlivcov. 

Body UCI udelené za tímovú štafetu na majstrovstvách sveta v 
cyklokrose UCI a prípadne na kontinentálnych majstrovstvách v 
cyklokrose sa udeľujú národu v elitnom rebríčku a nie jednotlivým 
pretkárom. 

(text upravený 1.09.98; 1.09.03; 1.09.04; 1.09.05; 1.09.08; 1.07.09; 01.07.15; 

1.07.22). 

Kapitola V   UCI CYKLOKROSOVÉ TÍMY 

§ 1  Identita 

5.5.001 UCI registruje dve úrovne tímov pre cyklokros:  
- UCI profesionálny cyklokrosový tím 
- UCI cyklokrosový tím 

Členovia UCI cyklokrosového tímu alebo UCI profesionálneho 
cyklokrosového tímu sú zamestnaní a/alebo sponzorovaní tým istým 
subjektom, za účelom účasti na cyklokrosových podujatiach zaradených 
do medzinárodného UCI cyklokrosového kalendára. 

1. UCI cyklokrosový tím 
UCI cyklokrosový tím je subjekt pozostávajúci z minimálne troch 
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jazdcov, z ktorých každý musí mať 19 a viac rokov, ako je definované v 
článku 5.1.001. UCI cyklokrosový tím musí zahŕňať minimálne jednu 
ženu pretekárku. 

Pretekár, ktorý je už členom UCI registrovaného tímu v inej disciplíne, 
môže byť registrovaný v UCI cyklokrosovom tíme len v prípade, že je 
podpísaná trojstranná dohoda (pretekár, UCI cyklokrosový tím a ďalší 
UCI tím) a platná počas procesu registrácie. 

Štátna príslušnosť UCI cyklokrosového tímu musí v krajine, v ktorej sa 
nachádza hlavné sídlo alebo bydlisko vyplácajúceho subjektu. 

2. UCI profesionálny cyklokrosový tím 
UCI profesionálny cyklokrosový tím je subjekt pozostávajúci z najmenej 
10 pretekárov, z ktorých každý musí mať vek 19 rokov a viac, ako je 
definované v článku 5.1.001, a maximálne 16 pretekárov. Tím musí 
rešpektovať jednu z nasledujúcich povinností: 

- UCI profesionálny cyklokrosový tím zahŕňa minimálne 10 
pretekárov mužov alebo 
- UCI profesionálny cyklokrosový tím zahŕňa minimálne 8 pretekárok 
žien. 

UCI profesionálne cyklokrosové tímy budú mať možnosť zúčastniť sa na 
niektorých pretekoch z medzinárodného kalendára UCI na ceste, ako je 
opísané v článku 2.1.005: 

- UCI profesionálny cyklokrosový tím zahŕňa minimálne 10 
pretekárov mužov sa môže zúčastniť na akýchkoľvek pretekoch na 
ceste, na ktorých sa zúčastňujú kontinentálne tímy UCI; 
- UCI profesionálny cyklokrosový tím zahŕňa minimálne 8 pretekárok 
žien sa môže zúčastniť na akýchkoľvek pretekoch na ceste, na 
ktorých sa zúčastňujú ženské kontinentálne tímy UCI. 

UCI profesionálne cyklokrosové tímy majú povinnosť zúčastniť sa na 
každom podujatí svetového pohára UCI s minimálne 1 pretekárom 
kategórie ženy elite alebo muži elite. Ak tomu tak nie je, štatút UCI 
profesionálneho cyklokrosového  tímu je im okamžite odstránený a tím 
sa nebude môcť zaregistrovať ako UCI profesionálny cyklokrosový tím 
na nasledujúcu sezónu. V tomto prípade sa registračný poplatok 
nevracia. 

Odobratie štatútu UCI profesionálneho cyklokrosového tímu môže byť 
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prehodnotené, ak UCI profesionálny cyklokrosový tím preukáže, že 
žiadna z národných federácií, ktorých sa jeho pretekári týkajú, 
nesúhlasila s predložením prihlášky pretekára tímu na preteky 
svetového pohára UCI, v súlade s článkom 5.3.005. 

UCI profesionálne cyklokrosové tímy majú povinnosť prihlásiť sa do 
centrálneho systému peňažných výhier, ktorý zriadila UCI. 

UCI profesionálny cyklokrosový tím je uznaný a certifikovaný národnou 
federáciou podľa štátnej príslušnosti väčšiny jeho pretekárov. 

UCI profesionálne cyklokrosové tímy nebudú zahrnuté do žiadneho UCI 
rebríčku tímov pre preteky na ceste (UCI svetový rebríček, UCI 
kontinentálne rebríčky). 

(text upravený 1.07.20; 1.07.22). 

§ 3  Registrácia 

Pridanie alebo prestup pretekára 
5.5.012 Článok 5.5.011 sa vzťahuje aj na všetky zmeny týkajúce sa pretekárov a 

ostatných pracovníkov UCI cyklokrosových tímov a UCI profesionálnych 
cyklokrosových tímov .  

Tím môže pridať jedného alebo viacerých pretekárov medzi 15. 
augustom a 31. decembrom tak, že odôvodní svojej národnej federácii a 
UCI dôvod neskorého pridania. Informácie a zmluva musia byť zaslané 
UCI najmenej dva týždne pred prvou účasťou pretekára na akomkoľvek 
podujatí UCI. 

Po uplynutí doby platnosti zmluvy môže pretekár vstúpiť do služieb 
iného platobného agenta. Nie je povolený žiadny systém poplatkov za 
prestup. 

Pred dátumom uplynutia platnosti zmluvy sú prestupy pretekárov 
povolené len vtedy, ak sa dosiahne globálna písomná dohoda medzi 
tromi príslušnými stranami: pretekárom, jeho súčasným platobným 
agentom a novým platobným agentom a so súhlasom UCI. 

Pretekár, ktorý je zaregistrovaný v UCI profesionálnom cyklokrosovom 
tíme, bude mať však právo prestúpiť do iného UCI profesionálneho 
cyklokrosového tímu len v období od 15. marca do 15. apríla. 

 (text upravený 1.07.20; 1.07.22). 
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5.5.017 UCI cyklokrosové tímy alebo UCI profesionálne cyklokrosové tímy 
registrované na UCI sú oprávnené poberať rad benefitov, ktoré 
zahŕňajú, ale nie sú obmedzené, na nasledovné: 

a. reklama na drese vedúceho pretekára UCI Svetového pohára 
v cyklokrose podľa článku 5.3.023; 

b. uvedenie názvu tímu v štartovnej listine 
a výsledkoch/rebríčkoch počas UCI svetového pohára; 

c. 2 akreditácie pre tímových manažérov do materiálneho depa a 
2 parkovacie preukazy pre tím v priebehu UCI majstrovstiev 
sveta a UCI svetového pohára. Profesionálne tímy UCI v 
cyklokrose majú nárok na 2 ďalšie akreditácie počas 
majstrovstiev sveta v cyklokrose UCI a podujatí svetového 
pohára v cyklokrose UCI; akreditácie pre zónu manažérov 
tímov v oblasti boxov a parkovacie preukazy počas 
majstrovstiev sveta UCI v cyklokrose a svetového pohára UCI v 
cyklokrose podľa nižšie uvedeného pomeru; 

d. mailing list poskytujúci priame informácie od UCI; 
e. uverejnenie mena, zloženia, geografickej a web adresy tímu na 

internetovej stránke UCI; 
f. publikovanie rebríčka UCI cyklokrosových tímov na základe 

týždenného individuálneho rebríčka jednotlivcov podľa článku 
5.2.014. 

Počas podujatí svetového pohára UCI v cyklokrose sa počet 
akreditovaných tímových manažérov a pridelených parkovacích 
preukazov určuje podľa počtu pretekárov prihlásených pod menom 
tímu v pretekoch muži elite a ženy elite: 

1 pretekár:   1 akreditácia a 1 parkovací preukaz 
1 až 6 pretekárov:  2 akreditácie a 2 parkovacie preukazy 
7 až 10 pretekárov:  4 akreditácie a 4 parkovacie preukazy 
12 pretekárov a viac: 5 akreditácií a 5 parkovacích preukazov 

Počas majstrovstiev sveta UCI v cyklokrose je počet akreditovaných 
tímových manažérov a pridelených parkovacích preukazov nasledovný: 

UCI cyklokrosový tím: 2 akreditácie a 2 parkovacie preukazy 
UCI cyklokrosový profesionálny tím: 4 akreditácie a 4 parkovacie 
preukazy 

(text upravený 1.07.20; 10.06.21; 1.07.22). 
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§ 4  Zmluva 

5.5.021 Po uplynutí doby platnosti zmluvy môže pretekár uzavrieť zmluvu 
s iným subjektom. Prestupové poplatky nie sú povolené. 

Pred uplynutím platnosti zmluvy sú prestupy pretekárov  povolené len 
vtedy, ak  sa dosiahla globálne písomná dohoda medzi tromi 
dotknutými stranami: pretekárom, jeho súčasným vyplácajúcim 
subjektom a novým subjektom;  a so súhlasom UCI. 

[ článok presunutý do článku 5.5.012 od 1.07.22] 
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Kapitola VI  INCIDENTY NA PRETEKOCH 

5.6.004   Tabuľka incidentov na pretekoch v súlade s článkom 12.4.001 

 

Cyklokros Majstrovstvá sveta Elite, svetový pohár, 
trieda 1, kontinentálne majstrovstvá 

Ostatné preteky 

18. Násilné činy medzi pretekármi alebo 
akoukoľvek inou osobou 

Diskvalifikácia (DSQ) a pokuta 200,- Diskvalifikácia (DSQ) a pokuta 100,- 

19. Prekážanie pretekára s cieľom zabrániť 
alebo oddialiť pohyb ďalším pretekárom 

Diskvalifikácia (DSQ) a 100,- Diskvalifikácia (DSQ) a 50,- 

 

(text upravený 1.07.22). 
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PRÍLOHA 4 – UCI bodovacia tabuľka 

 

UCI Majstrovstvá sveta UCI svetový pohár Kontinentálne majstrovstvá 
Národné 

majstrovstvá 

Trieda 

1 

Trieda 

2 

Trieda  

1 

alebo 

2 

Trieda  

1 

alebo 

2 

Por Elite U23 Junior 

Tímová 

štafeta 

*** 

Elite U23 Junior Elite U23 Junior 

Tímová 

štafeta 

*** 

Elite U23* Junior* Elite Elite U23* Junior* 

1 400 200 200 200 200 100 100 100 60 60 100 100 60 60 80 40 30 30 

2 360 150 150 150 160 60 60 60 40 40 75 60 40 40 60 30 20 20 

3 320 120 120 120 140 40 40 40 30 30 60 40 30 30 40 20 15 15 

4 280 100 100 100 120 30 30 30 25 25 50 30 25 25 30 15 12 12 

5 240 90 90 90 110 25 25 25 20 20 40 25 20 20 25 10 10 10 

6 200 80 80 80 100 23 23 20 17 17 30 20 15 15 20 8 8 8 

7 190 70 70 75 90 21 21 17 15 15 25 15 10 10 17 6 6 6 

8 180 60 60 70 80 19 19 15 12 12 20 10 5 5 15 4 4 4 

9 170 55 55 65 70 17 17 12 10 10 10 5 3 3 12 2 2 2 

10 160 50 50 60 60 16 16 10 8 8 5 3 x x 10 1 1 1 

11 150 45 45 55 58 15 15 8 6 6 x x   8 x x x 

12 140 40 40 50 56 14 14 6 4 4     6    

13 130 35 35 45 54 13 13 4 2 2     4    

14 120 30 30 40 52 12 12 2 1 1     2    
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15 110 25 25 35 50 11 11 1 x x     1    

16 100 20 20 30 48 10 10 x       x    

17 90 18 18 25 46 9 9            

18 80 16 16 20 44 8 8            

19 70 14 14 15 42 7 7            

20 60 12 12 10 40 6 6            

21 57 10 10 x 39 5 5            

22 54 9 9  38 4 4            

23 51 8 8  37 3 3            

24 48 7 7  36 2 2            

25 45 6 6  35 1 1            

26 42 5 5  34 x x            

27 39 4 4  33              

28 36 3 3  32              

29 33 2 2  31              

30 30 1 1  30              

31 28 x x  29              

32 26    28              

33 24    27              

34 22    26              

35 20    25              
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36 18    24              

37 16    23              

38 14    22              

39 12    21              

40 10    20              

41 5**    19              

42     18              

43     17              

44     16              

45     15              

46     14              

47     13              

48     12              

49     11              

50     10              

51     5**              

 

* v prípade oddelených pretekov 

** počet bodov pre každého umiestneného pretekára / krajinu 

*** sa počíta len do rebríčku národov v elitných kategóriách, nie do rebríčkov jednotlivcov 

(text upravený 1.07.11; 16.06.14; 1.07.15; 7.06.16; 21.06.19; 1.07.20; 1.07.22) 


