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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 21.06.2019 
 
 

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 23 rokov  
 
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. 
 
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. 
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Okrem UCI majstrovstiev sveta v cyklokrose, UCI Svetových pohárov 
v cyklokrose a podľa uváženia kontinentálnych a národných federácií aj na 
kontinentálnych a národných šampionátoch v cyklokrose, juniorky, ženy do 
23 rokov a ženy elite súťažia v spoločných pretekoch. 
 
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 držiteľmi licencie Masters 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 podľa Kapitoly V, časť V Cyklokros Pravidiel UCI;  
- UCI cestné tímy podľa Kapitoly XV, XVI a XVII, časť II Cesta Pravidiel 

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

 

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) 

− trieda 1 ženy (C1W) 

− trieda 2 ženy (C2W) 

− trieda muži U-23 (CMU) 

− trieda muži juniori (CMJ) 

 
Priradenie tried pre každé preteky každoročne vykonáva Výkonný Výbor UCI. 

 

Avšak, preteky triedy 1 získajú alebo udržia tento štatút iba v prípade, ak na 

štarte týchto pretekov v predchádzajúcej sezóne štartovalo najmenej 10 

pretekárov, ktorí reprezentovali minimálne 5 rôznych národností, pričom 

tieto čísla sa počítajú kumulatívne podľa oficiálnych štartovných listín pre 

kategórie muži a ženy elite, prípadne muži do 23 rokov. 

 

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 len počas majstrovstiev 

sveta, kontinentálnych majstrovstiev a národných majstrovstiev. 
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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 majstrovstiev sveta masters a svetového pohára UCI v 

cyklokrose, ak o tom rozhodne cyklokrosová komisia. 

 

Samostatné preteky pre mužov do 23 rokov môžu byť organizované počas 

majstrovstiev sveta, kontinentálnych majstrovstiev, národných 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. V 

takomto prípade, preteky mužov elite a žien sa musia konať v druhý deň 

pretekov. 

 

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). 

 

5.1.014  Ak sa trať pretekov používa aj na iné účely ako na usporiadanie pretekov UCI, 

organizátor musí prijať všetky opatrenia, aby dodržal bezpečnosť a zjazdnosť 

trate pre kategórie UCI. 

 

Maximálne 5 súťaží sa môže konať počas pretekov v ten istý deň. 

 
(text upravený na 1.09.04; 21.06.19). 

 

5.1.024  Na trati môže byť umiestnená jedna sekcia dosiek. Táto prekážka sa skladá z 

dvoch dosiek umiestnených minimálne 4 metre a maximálne 6 metrov od 

seba a umiestnená na rovine. Dosky musia byť pevné v celej ich výške, bez 

ostrých hrán a nesmú byť vyrobené z kovu. Musia mať maximálnu výšku 40 

cm a musia zaberať celú šírku trate. 
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V prípade, že trať je výnimočne šmykľavá, sekcia dosiek musí byť odstránená 

po rozhodnutí hlavného rozhodcu po konzultácii s organizátorom a UCI 

technickým delegátom alebo cyklokrosovým koordinátorom v prípade, ak sú 

prítomní. 

 

Jedna alebo obe vyššie spomenuté dosky, podľa potreby môžu byť nahradené 

jedným alebo dvoma kmeňmi stromov. Ak je použitý kmeň stromu, jeho 

maximálna hrúbka musí byť menej ako 40 cm. Podobne, všetky pravidlá 

týkajúce sa špecifikácie o doskách sa rovnako vzťahujú aj na kmene stromov. 

 
(text upravený 1.08.00; 1.09.03; 1.09.04; 1.09.08; 1.07.10; 1.07.11; 7.06.16; 21.06.19). 

 

§ 2  Postupy na pretekoch 

 
5.1.043  Poradie štartu na pretekoch je určené nasledovne: 

 

A. UCI Majstrovstvá sveta, UCI svetový pohár a kontinentálne majstrovstvá 

1. podľa naposledy zverejnenej UCI cyklokrosovej klasifikácie 

jednotlivcov v aktuálnej sezóne (alebo konečná klasifikácia z 

predchádzajúceho obdobia, pokiaľ pre aktuálnu sezónu žiadna 

klasifikácia nebola publikovaná). 

2. Neklasifikovaní pretekári: rotačne podľa krajín (*). 

 

V kategórii junioriek na majstrovstvách sveta v cyklokrose UCI 2020: 

- každá federácia musí pri potvrdzovaní štartu svojich pretekárok oznámiť 

ich poradie, 

- krajiny sú zoradené na základe klasifikácie národov po majstrovstvách 

sveta UCI v roku 2019 v kategórii žien do 23 rokov, 

- krajiny (v poradí, ako bolo spomenuté vyššie), začínajú každé rotačné 

kolo s ich prvým pretekárom, potom s ich druhým pretekárom atď, 

- federácie, ktoré nie sú uvedené v klasifikácii podľa národov uvedenej 

vyššie, na základe toho istého rotačného systému obsadia posledné 

miesta v poradí určenom losovaním rozhodcovským zborom. 
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B. UCI svetový pohár: 

1. Prvých 24 pretekárov z posledného publikovaného poradia UCI 

cyklokrosového svetového pohára v aktuálnej sezóne. Tento bod 1 sa 

nevzťahuje na prvé kolo sezóny UCI, 

2.  Podľa poslednej publikovanej UCI cyklokrosovej klasifikácie jednotlivcov 

aktuálnej sezóny (alebo záverečnej klasifikácie predchádzajúcej sezóny, 

ak ešte nebola zverejnená klasifikácia pre aktuálnu sezónu), 

3.  Neklasifikovaní pretekári podľa rotácie národov (*) 

4.  V pretekoch mužov do 23 rokov a juniorov, pretekári družstva B 

národnej federácie organizátora, povoleného podľa článku 5.3.006 ods. 

3, musia obsadiť posledné pozície v poradí potvrdenom národnou 

federáciou počas potvrdzovania štartujúcich. 

 

C. Ostatné preteky: 

1. podľa naposledy zverejnenej UCI cyklokrosovej klasifikácie jednotlivcov 

v aktuálnej sezóne (alebo konečná klasifikácia z predchádzajúceho 

obdobia, pokiaľ pre aktuálnu sezónu žiadna klasifikácia nebola 

publikovaná). 

2. Neklasifikovaní pretekári: losovaním. 

 

D. Preteky junioriek a žien a mužov do 23 rokov: 

V plnej miere platia body A, B a C tohto článku, pričom sa zohľadňujú: 

- pre preteky junioriek, UCI cyklokrosová klasifikácia jednotlivcov v  

kategórii žien, 

- pre preteky žien do 23 rokov, UCI cyklokrosová klasifikácia 

jednotlivcov v  kategórii žien, 

- pre preteky mužov do 23 rokov, celkové poradie v UCI svetovom 

pohári kategórie mužov do 23 rokov v prípade B a UCI cyklokrosovej 

klasifikácie jednotlivcov kategórie mužov elite pre ostatné prípady. 

 

(*) Pre neklasifikovaných pretekárov, poradie štartu v tíme musí byť 

potvrdené národnou federáciou počas potvrdzovania pretekárov. 

Poradie štartu medzi tímami je určené nasledovne: 

− Za prvé, národné tímy, ktorých poradie je určené klasifikáciou krajín 

príslušnej kategórie na posledných Majstrovstvách sveta. 

− Za druhé, neklasifikované národné tímy, ktorých poradie je určené 

losovaním. 
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Tímy (v poradí, ako bolo spomenuté vyššie), začínajú každé rotačné kolo s ich 

prvým pretekárom, potom s ich druhým pretekárom atď. 

 
(text upravený 1.09.99; 1.10.02; 1.09.03; 1.09.04; 1.02.07; 26.06.07; 1.09.08; 1.07.09; 

1.07.10; 16.06.14; 1.07.15; 21.06.19). 

 
Dĺžka pretekov 

5.1.048  Dĺžka pretekov musí byť najbližšie ako je možné ku: 

− 40 minútam pre preteky žien U-23 

− 40 minútam pre preteky juniorov 

− 40 minútam pre preteky junioriek 

− 50 minútam pre preteky mužov U-23 

− 60 minútam pre preteky muži elite a pre spoločné preteky mužov elite a 

mužov U-23. 

 

Preteky ženy elite a preteky, na ktorých štartujú ženy elite, juniorky a ženy U-

23 spoločne, musia trvať medzi 40 a 50 minútami. 

 

Preteky kategórie muži elite na UCI majstrovstvách sveta a pretekoch UCI 

svetového pohára musia trvať medzi 60 a 70 minútami. 

 

Počet kôl sa vypočíta a oznámi na konci druhého kola. 

 

(text upravený 1.09.01; 1.09.06; 16.06.14; 1.07.15; 7.06.16; 28.06.17; 21.06.19). 

 
Poradie pretekov 

5.1.048 bis Pre všetky preteky, ktoré sú organizované v jeden deň, poradie 

pretekov musí byť určené nasledovne: 

1 Juniori 

2 Juniorky, ak sa konajú 

3 Muži U-23, ak sa konajú 

4 Ženy 

5 Muži elite 

 

Preteky žien a mužov elite musia byť organizované ako samostatné preteky. 

To znamená, že žiadna iná kategória nesmie byť pričlenená, ani žiadny druh 
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oneskoreného štartu pre iné preteky alebo kategóriu nie je povolený.  

 

(článok platný od 16.06.14; text upravený 28.06.17; 21.06.19). 

 
Vyhlasovanie výsledkov 

5.1.054  Vyhlasovanie výsledkov sa bude konať okamžite po ukončení pretekov 

posledným pretekárom a nebude trvať dlhšie ako 10 minút čo najskôr, 

najneskôr do 15 minút od prejazdu prvého pretekára cieľom. 

 

(text upravený 21.06.19). 

 
Elektronická identifikácia 

5.1.061 Ak je pretekárom pridelené elektronické zariadenie na ich identifikáciu alebo 

ich geolokáciu prevádzkovateľom časomiery, sú pretekári povinní používať 

toto zariadenie navyše k identifikačným číslam uvedeným v článku 1.3.073. 

 

Elektronické zariadenie časomiery musí byť totožné pre všetkých jazdcov 

v rámci rovnakých pretekov.  istej udalosti. Je to považované za identifikačné 

číslo, rovnako ako je uvedené v článku 1.3.073. 

 

Články 1.3.076, 1.3077, 1.3080, a body 3 a 4 tabuľky incidentov na pretekoch  

pripojenej k časti XII zostávajú v platnosti.  

 

(článok platný od 28.06.17; upravený 22.06.19). 

 

Kapitola II   UCI CYKLOKROSOVÁ KLASIFIKÁCIA 

 
5.2.001  UCI každoročne spracováva individuálnu klasifikáciu pretekárov, ktorí sa 

zúčastňujú medzinárodných súťaží: 

− spoločná klasifikácia pre muži elite a muži U-23; 

− spoločná klasifikácia pre ženy elite a ženy U-23 a juniorky; 

− klasifikácia pre muži juniori. 

 

Klasifikácia sa nazýva UCI cyklokrosová klasifikácia. 

 

(text upravený 1.09.04; 1.09.08; 1.07.15; 21.06.19). 
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5.2.03  UCI cyklokrosová klasifikácia je spracovaná nasledovne: 

A. Muži U-23 a muži elite / juniorky, ženy U-23 a ženy elite  

UCI cyklokrosová klasifikácia je spracovávaná priebežne počas obdobia 

jedného roka súčtom získaných bodov ku naposledy spracovanému 

rebríčku. Zároveň sa odpočítajú body, ktoré pretekár získal na 

medzinárodných cyklokrosových pretekoch do rovnakého obdobia v 

predchádzajúcom roku. Nový rebríček nadobudne platnosť v deň 

zverejnenia a je platný až do zverejnenia následného rebríčka. 

 

B. Juniori 

UCI cyklokrosová klasifikácia je spracovávaná súčtom bodov, ktoré získal 

každý pretekár na medzinárodných cyklokrosových pretekoch počas 

obdobia od 1. septembra do 28. alebo 29. februára. 

 

V prípade rovnosti bodov v klasifikácii medzi pretekármi, určenie poradia 

pretekárov v najnovšom rebríčku bude podľa ich výsledku na naposledy 

konaných pretekoch sezóny, kde sa získavali UCI body, podľa nasledovného 

poradia: 

1  UCI majstrovstvá sveta 

2  preteky UCI svetového pohára 

3  kontinentálne majstrovstvá 

4  národné majstrovstvá 

5  preteky triedy 1 

6  preteky triedy 2 

7  preteky mužov U-23 a juniorov triedy 1 a 2. 

 

(text upravený 1.09.04; 1.09.05; 1.09.06; 1.09.08; 1.07.11; 1.07.15; 26.6.18; 21.06.19). 

 
5.2.004  Preteky sú klasifikované do 16 kategórií na báze počtu bodov, ktoré sa budú 

udeľovať: 

1  UCI Majstrovstvá sveta muži elite a ženy elite 

2  UCI Majstrovstvá sveta muži U-23 a ženy U-23 

3  UCI Majstrovstvá sveta muži juniori a juniorky 

4  preteky UCI Svetového pohára muži elite a ženy 

5  preteky UCI Svetového pohára muži U-23 

6  preteky UCI Svetového pohára muži juniori 
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7   Kontinentálne majstrovstvá muži elite a ženy elite 

8  Kontinentálne majstrovstvá muži U-23 a ženy U-23 

9  Kontinentálne majstrovstvá muži juniori a juniorky 

10  Národné majstrovstvá muži elite a ženy elite 

11  Národné majstrovstvá muži U-23 a ženy U-23 

12  Národné majstrovstvá muži juniori a juniorky 

13  preteky triedy 1 muži elite a ženy 

14  preteky triedy 2 muži elite a ženy 

15  preteky mužov U-23 triedy 1 a 2 (kde sa konajú samostatné preteky 

pre muži elite) 

16  preteky triedy 1 a 2 pre mužov juniorov 

 

(text upravený 1.09.99; 1.09.03; 1.09.04; 1.09.06; 1.09.08; 1.07.11; 1.07.15; 21.06.19). 

 
5.2.006  Počty bodov, ktoré sa budú udeľovať, sú uvedené v prílohe tejto kapitoly. 

 

Pre preteky v kategóriách nižšie, iba najlepšie výsledky každého pretekára sa 

budú brať do úvahy: 

 

1. Pre mužov U-23 a elite a ženy U-23, elite a juniorky: 

− preteky triedy 1: najlepších 6 výsledkov každého pretekára; 

− preteky triedy 2: najlepších 8 výsledkov každého pretekára; 

 

2. Pre mužov U-23 okrem bodu 1: 

− preteky pre mužov U-23 triedy 1 a 2: najlepších 8 výsledkov každého 

pretekára; 

− preteky Svetového pohára mužov U-23: najlepšie 4 výsledky každého 

pretekára; 

 

3. Pre juniorov: 

− preteky pre juniorov triedy 1 a 2: najlepších 6 výsledkov každého 

pretekára; 

− preteky Svetového pohára juniorov: najlepšie 4 výsledky každého 

pretekára; 

 
(text upravený 1.08.00; 1.09.03; 1.09.04; 1.09.05; 1.09.06; 1.09.08; 1.07.09; 1.07.11; 

1.07.15; 21.06.19) 
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5.3.006  Pre preteky UCI Svetového pohára v cyklokrose, muži elite a ženy elite 

umiestnení medzi prvými 50 v najnovšej UCI cyklokrosovej klasifikácii, ktorá je 

zverejnená pred nasledujúcimi pretekmi, sú pred-kvalifikovaní. 

 

Pred-kvalifikovaní pretekári sú kvalifikovaní do výberu na základe nominácie 

ich národnej federácie. Federácie, ktoré prihlásia menej ako 8 pred-

kvalifikovaných pretekárov, môžu rozšíriť svoj výber celkom na 8 prihlášok. 

 

Pre preteky žien, každá národná federácia prihlasujúca 8 alebo viac 

pretekárok, môže okrem toho prihlásiť aj 2 juniorky. 

 

Žiadne body nie sú udeľované do UCI Svetového pohára v cyklokrose pre 

kategóriu mužov U-23 za výsledky v pretekoch muži elite. 

 

Na preteky UCI Svetového pohára v cyklokrose muži U-23 a muži juniori každá 

federácia môže prihlásiť 6 pretekárov. Príslušné federácie môžu dodatočne 

prihlásiť úradujúceho majstra sveta a (okrem prvého kola svetového pohára 

sezóny) lídrov UCI Svetového pohára v cyklokrose podľa najnovšie zverejnenej 

klasifikácie pred dátumom uzatvorenia prihlášok. 

Národná federácia krajiny, ktorá organizuje podujatie, môže dodatočne 

prihlásiť tím 6 pretekárov (B tím) pre kategóriu muži U-23, ako aj pre 

kategóriu muži juniori. 

 

V súlade s článkom. 1.3.059, všetci pretekári kategórie muži do 23 rokov a 

muži juniori musia nosiť reprezentačný úbor. 

 

Tabuľka s uvedením začiatku a konca termínu pre zaslanie prihlášok bude 

zverejnená na webových stránkach UCI. 

 

(text upravený 1.09.99; 1.10.02; 1.09.03; 1.09.04; 26.06.07; 1.09.08; 1.07.09; 1.07.10; 

16.06.14; 1.07.15; 21.06.19). 

 
Oficiálne vyhlasovanie výsledkov 

5.3.011  Oficiálne vyhlasovanie výsledkov sa bude konať do 5 minút potom, ako víťaz 

každej kategórie ukončí preteky. 
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Prví traja pretekári pretekov a líder celkovej UCI klasifikácie Svetového pohára 

v cyklokrose sa musia dostaviť na stupne víťazov. 

 

(text upravený 1.09.98; 1.09.08; 21.06.19). 

 
5.3.019  UCI bude udeľovať ceny pre prvých 20 mužov elite a 20 ženám v konečnej 

klasifikácii jednotlivcov UCI Svetového pohára v cyklokrose vo výškach, ktoré 

budú stanovené vo Finančných náležitostiach UCI. 

 

Na každých pretekoch v každej kategórii UCI Svetového pohára, UCI udelí 

finančnú cenu pre pretekára, ktorý zaznamená najrýchlejšie kolo 

zaznamenané časomierou. Cena je určená vo Finančných náležitostiach UCI. 

 

(článok platný od 1.09.08 ; text upravený 7.06.16; 28.06.17; 21.06.19). 
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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 

Muži 
/ 

ženy 
elite 

Muži 
/ 

ženy 
U23 

Juniori 
/ 

juniorky 

Muži 
/ 

ženy 
elite 

Muži 
U23* 

Juniori 

Muži 
/ 

ženy 
elite 

Muži 
/ 

ženy 
U23* 

Juniori  
/ 

juniorky* 

Muži 
/  

ženy  
elite 

Muži 
/ 

ženy 
U23* 

Juniori  
/ 

juniorky* 

Muži 
/  

ženy  
elite 

Muži 
/  

ženy  
elite 

Muži 
U23 

Juniori 

1 400 200 60 200 100 30 100 60 30 100 60 30 80 40 30 15 

2 360 150 40 160 60 20 60 40 20 60 40 20 60 30 20 12 

3 320 120 30 140 40 15 40 30 15 40 30 15 40 20 15 10 

4 280 100 25 120 30 12 30 25 12 30 25 12 30 15 12 8 

5 240 90 20 110 25 10 25 20 10 25 20 10 25 10 10 6 

6 200 80 18 100 20 8 20 17 8 20 15 8 20 8 8 5 

7 190 70 16 90 17 6 17 15 6 15 10 6 17 6 6 4 

8 180 60 14 80 15 4 15 12 4 10 5 4 15 4 4 3 

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

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

11 150 45 8 58 8 x 8 6 x x  x 8 x x x 

12 140 40 6 56 6  6 4     6    

13 130 35 4 54 4  4 2     4    

14 120 30 2 52 2  2 1     2    

15 110 25 1 50 1  1 x     1    

16 100 20 x 48 x  x      x    

17 90 18  46             

18 80 16  44             
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19 70 14  42             

20 60 12  40             

21 57 10  39             

22 54 9  38             

23 51 8  37             

24 48 7  36             

25 45 6  35             

26 42 5  34             

27 39 4  33             

28 36 3  32             

29 33 2  31             

30 30 1  30             

31 28 x  29             

32 26   28             

33 24   27             

34 22   26             

35 20   25             

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             
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46    14             

47    13             

48    12             

49    11             

50    10             

51    5**             

 
* v prípade oddelených pretekov 

** počet bodov pre každého umiestneného pretekára 

 

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

 


