PRAVIDLÁ SZC

ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 01.07.2020

ČASŤ 5 CYKLOKROS
Kapitola I
§1

CYKLOKROSOVÉ SÚŤAŽE

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.
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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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.
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
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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
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).

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. 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.
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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. len počas majstrovstiev sveta, kontinentálnych
majstrovstiev a národných majstrovstiev.
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 keď 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.
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).

Ochrana dátumu
5.1.005 1 UCI majstrovstvá sveta
Žiadne iné medzinárodné cyklokrosové preteky sa nesmú organizovať v
dňoch konania UCI majstrovstiev sveta.
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2 UCI Svetový pohár
Žiadne iné preteky triedy 1 sa nesmú organizovať v rovnaký deň ako sa
konajú preteky UCI svetového pohára.
Preteky triedy 1 sa môžu organizovať v predchádzajúci deň a deň po
pretekoch ako sa konajú preteky UCI svetového pohára len s
predchádzajúcim súhlasom UCI.
Žiadne iné preteky triedy 2 sa nesmú organizovať v rovnaký deň ako sa
konajú preteky UCI svetového pohára v tej istej krajine.
3 Trieda 1
Žiadne iné preteky triedy 2 sa nesmú organizovať v rovnaký deň ako sa
konajú preteky triedy 1 v tej istej krajine (pre Európu) alebo v tom istom, v
cyklistike definovanom regióne (pre USA).
(článok platný od 1.09.06; text upravený 1.09.08; 1.07.11; 1.07.20)

Technický delegát
5.1.006 Na UCI majstrovstvá sveta, UCI svetový pohár a kontinentálne majstrovstvá je
delegovaný technický delegát UCI.
Bez ohľadu na zodpovednosť organizátora, technický delegát dohliada na
prípravu technických aspektov pretekov a z tohoto hľadiska slúži ako
prepojenie s ústredím UCI.
(článok platný od 1.09.06; text upravený 1.07.10; 1.07.11; 1.07.20 )

§2

Postupy na pretekoch

5.1.043 Poradie štartu na pretekoch je určené nasledovne:
A. UCI Majstrovstvá sveta, a kontinentálne majstrovstvá
1. Prvých 8 pretekárov z najnovších publikovaných rebríčkov svetového
pohára UCI v cyklokrose aktuálnej sezóny. Pre preteky majstrovstiev
sveta UCI žien do 23 rokov je prvých 8 pretekárok vo veku 19 - 22
rokov z rebríčka svetového pohára UCI v cyklokrose žien elite
2. podľa naposledy zverejnenej UCI cyklokrosovej klasifikácie
jednotlivcov v aktuálnej sezóne.
3. Neklasifikovaní pretekári: rotačne podľa krajín (*).
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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.
B. UCI svetový pohár:
1. Prvých 8 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. Pre preteky mužov a žien elite bude 25. až 32. miesto na štarte pridelené
pretekárom z top 50 v nasledujúcich rebríčkoch, pokiaľ nie sú uvedení v
poradí na štarte medzi 1. až 24. miestom podľa bodu 1 a 2 vyššie:
- UCI MTB XCO rebríček
- svetový rebríček UCI pre preteky na ceste
25. až 32. miesto bude pridelené podľa poradia každého pretekára bez
ohľadu na to, či je to poradie v UCI MTB XCO rebríčku alebo v svetovom
rebríčku pre cestné preteky. Ak majú dvaja pretekári rovnaké poradie,
rozhodne sa žrebovaním.
4. 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. Kontinentálne majstrovstvá a 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).
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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.
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; 1.07.20).

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 U23 spoločne, musia trvať medzi 40 a 50 minútami.

SK 07/2020

CYKLOKROS

Strana 7 z 28

PRAVIDLÁ SZC

Preteky kategórie muži elite na UCI majstrovstvách sveta a pretekoch UCI
svetového pohára musia trvať medzi 60 a 70 minútami.
Preteky kategórie ženy elite na UCI majstrovstvách sveta a pretekoch UCI
svetového pohára v cyklokrose musia byť ukončené čo najbližšie k 50.
minútam.
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;
1.07.20).

Vyhlasovanie výsledkov
5.1.054 Vyhlasovanie výsledkov sa bude konať čo najskôr, najneskôr do 15 minút od
prejazdu prvého pretekára cieľom.
Pre preteky UCI svetového pohára v cyklokrose pozri článok 5.3.011.
(text upravený 21.06.19; 1.07.20).

Kapitola II

UCI CYKLOKROSOVÁ KLASIFIKÁCIA

5.2.004 Preteky sú klasifikované do 17. 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 a juniorky
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

Strana 8 z 28

CYKLOKROS

SK 07/2020

PRAVIDLÁ SZC

12
13
14
15
16
17

Národné majstrovstvá muži juniori a juniorky
preteky triedy 1 muži elite a ženy
preteky triedy 2 muži elite a ženy
preteky mužov U-23 triedy 1 a 2 (kde sa konajú samostatné preteky
pre muži elite)
preteky triedy 1 a 2 pre mužov juniorov
preteky triedy 1 a 2 pre juniorky (v prípade, že sa konajú samostatné
preteky pre ženy do 23 rokov a ženy elite)

(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;
1.07.20).

5.2.006 Počty bodov, ktoré sa budú udeľovať, sú uvedené v prílohe tejto kapitoly.
Pri všetkých kategóriách okrem mužov juniorov, sa berú do úvahy všetky
výsledky.
Pre mužov juniorov sa berú do úvahy len najlepšie výsledky:
− preteky pre juniorov triedy 1 a 2: najlepších 6 výsledkov každého
pretekára;
− preteky Svetového pohára juniorov: najlepších 5 výsledkov každého
pretekára;
Pre preteky v kategóriách nižšie, iba najlepšie výsledky každého pretekára sa
budú brať do úvahy:
1.
−
−
2.

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;

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.
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−
−

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; 1.07.20)

5.2.016 Národná federácia môže pretekára kedykoľvek vyhlásiť za oficiálne
vyradeného. Do 20 dní bude pretekár odstránený z rebríčka UCI. Ak sa
pretekár vráti k súťaženiu, musí splniť podmienky časti XIV pravidiel UCI:
antidopingové pravidlá. Nebude mu priznaný žiadny z predchádzajúcich
bodov UCI.
(článok platný od 1.07.20).

Kapitola III

UCI SVETOVÝ POHÁR v CYKLOKROSE

5.3.002 UCI Svetový pohár v cyklokrose sa skladá z určitého počtu pretekov, ktoré sa
konajú minimálne v 6 rôznych krajinách maximálne 16 podujatí. Jeden štát
nebude hostiť viac ako 50% z týchto podujatí.
Ak je počet podujatí UCI svetového pohára v cyklokrose medzi 9 až 13,
vyžaduje sa minimálne 6 rôznych organizujúcich krajín.
Ak je počet podujatí UCI svetového pohára v cyklokrose 14 alebo 15, vyžaduje
sa minimálne 7 rôznych organizujúcich krajín.
Ak je počet podujatí UCI svetového pohára v cyklokrose UCI 16, vyžaduje sa
minimálne 8 rôznych organizujúcich krajín.
Tieto preteky sú každoročne vyberané UCI Výkonným výborom podľa ním
stanovených postupov uvedených v manuáli o kandidatúre a v organizačnej
príručke držiteľa licencie pre UCI Svetový pohár v cyklokrose.
(text upravený 1.09.99; 1.09.04; 1.07.20).

5.3.003 Zaradenie pretekov do UCI Svetového pohára v cyklokrose je predmetom
podpísania zmluvy medzi organizátorom a UCI, ktorá okrem iného upravuje
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audiovizuálne vysielacie práva, marketingové práva a praktické organizovanie
pretekov.
(článok zrušený 1.07.20)

5.3.004 (článok presunutý do článku 5.1.005);
(text upravený 1.09.06).

5.3.005

Účasť na pretekoch
Preteky UCI Svetového pohára v cyklokrose sa organizujú pre kategórie
muži elite a ženy elite.
Okrem pretekov pre mužov a ženy elite, maximálne 8 podujatí UCI
svetového pohára v cyklokrose môže hostiť aj preteky pre kategórie juniori,
juniorky a muži do 23 rokov. Podujatia UCI svetového pohára v cyklokrose,
ktoré nebudú hostiť tieto kategórie, môžu usporiadať pre tieto kategórie
preteky zaradené do medzinárodného cyklokrosového kalendára UCI a ako
také, sa nebudú započítavať do klasifikácie UCI svetového pohára
v cyklokrose.
Podujatia UCI svetového pohára v cyklokrose pre mužov elite, ženy, mužov
do 23 rokov, juniorov a juniorky, budú špecifikované na webe UCI a sú
prístupné týmto vekovým kategóriám podľa článku 5.1.001:
juniori: muži vo veku 17 a 18 rokov
juniorky: ženy vo veku 17 a 18 rokov
muži do 23 rokov: muži vo veku 19 až 22 rokov
muži elite: muži vo veku 23 rokov a starší
ženy elite: ženy vo veku 19 rokov a staršie
Pretekári sa prihlasujú na UCI prostredníctvom ich národnej federácie.
(text upravený 1.10.02; 1.09.03; 1.09.04; 1.09.08; 1.07.20).

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
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je zverejnená na začiatku prihlasovacieho procesu, sú pred-kvalifikovaní.
Federácie, ktoré prihlásia menej ako 8 pred-kvalifikovaných pretekárov,
môžu rozšíriť svoj výber celkom na 8 prihlášok.
Pred-kvalifikovaní pretekári sú kvalifikovaní do výberu na základe nominácie
ich národnej federácie, s maximálnym počtom 12 pretekárov na jeden štát a
so zreteľom na 6 nasledujúcich prípadov:
federácia, ktorá má 6 pred-kvalifikovaných pretekárov, vyberie 6
najlepšie postavených pretekárov a 2 pretekárov podľa vlastného
uváženia
federácia, ktorá má 7 pred-kvalifikovaných pretekárov, vyberie 7
najlepšie postavených pretekárov a 1 pretekára podľa vlastného
uváženia
federácia, ktorá má 8 pred-kvalifikovaných pretekárov, vyberie 8
najlepšie postavených pretekárov a 1 pretekára podľa vlastného
uváženia
federácia, ktorá má 9 pred-kvalifikovaných pretekárov, vyberie 8
najlepšie postavených pretekárov a 2 pretekárov podľa vlastného
uváženia
federácia, ktorá má 10 pred-kvalifikovaných pretekárov, vyberie 8
najlepšie postavených pretekárov a 3 pretekárov podľa vlastného
uváženia
federácia, ktorá má 11 pred-kvalifikovaných pretekárov, vyberie 8
najlepšie postavených pretekárov a 4 pretekárov podľa vlastného
uváženia
Pre preteky žien, každá národná federácia prihlasujúca 8 alebo viac
pretekárok, môže navyše prihlásiť aj 2 ženy do 23 rokov.
Žiadne body nie sú udeľované do UCI Svetového pohára v cyklokrose pre
kategóriu mužov U-23 za výsledky v pretekoch muži elite. Žiadne body nie
sú udeľované do UCI Svetového pohára v cyklokrose pre kategóriu junioriek
za výsledky v pretekoch ženy elite.
Na preteky UCI Svetového pohára v cyklokrose muži U-23, juniorky a juniori
každá federácia môže prihlásiť 6 pretekárov. Príslušné federácie môžu
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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 vo všetkých
kategóriách dodatočne prihlásiť tím 4 pretekárov, pri maximálnom počte 12
pretekárov pre krajiny, ktoré majú viac ako 6 pred-kvalifikovaných
pretekárov.
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; 1.07.20).

5.3.008

Národné federácie musia zaslať prihlášky svojich pretekárov na UCI
najneskôr šesť dní pred každými pretekmi UCI Svetového pohára v
cyklokrose, vrátane pretekárov B tímu národnej federácie krajiny
organizátora.
Bez ohľadu na článok 13.1.070, prihlášky nebudú akceptované, ak hotel,
kde pretekári sú ubytovaní, nie je špecifikovaný v čase registrácie.
V prípade neskorej prihlášky, národná federácia je povinná zaplatiť pokutu
vo výške 150 CHF za pretekára.
(text upravený 1.09.04; 1.09.05; 1.09.08; 1.07.09; 1.07.10; 1.07.20).

5.3.010

Športový úbor
Reprezentačné oblečenie národného družstva je povinné pre mužov U 23,
juniorky a Juniorov počas pretekov svetového pohára UCI v cyklokrose s
výnimkou národných, kontinentálnych a svetových šampiónov, ktorí musia
nosiť svoje šampiónske dresy v súlade s prioritami uvedenými v článku
1.3.071
Pre pretekárov kategórie Elite mužov a žien počas pretekov svetového
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pohára UCI v cyklokrose môže národná federácia nariadiť nosenie
národných dresov, iba v prípade, ak sa pretekári podujatia zúčastňujú na jej
náklady. Pre ženy U23 budú niektoré náklady spojené so štartom
nahradené iba pretekárkam nosiacim národné dresy, za podmienok
ustanovených v dokumente Finančné záväzky UCI.
Oblečenie národného družstva používané počas pretekov Svetového pohára
UCI v cyklokrose musí vyhovovať ustanoveniam článkov 1.3.056 a 1.3.057.
(článok doplnený 26.06.18; 1.07.20)

5.3.011

Oficiálne vyhlasovanie výsledkov
Prví traja pretekári pretekov a líder celkovej UCI klasifikácie Svetového
pohára v cyklokrose sa musia dostaviť na stupne víťazov.
Na podujatiach UCI svetového pohára v cyklokrose, na ktorých sa organizujú
preteky kategórií mladých (juniori, juniorky a muži do 23 rokov), sa oficiálne
ceremoniály týchto kategórií zoskupia a usporiadajú po pretekoch mužov
do 23 rokov.
(text upravený 1.09.98; 1.09.08; 21.06.19; 1.07.20).

5.3.012

[článok zrušený 1.07.20]
Po ukončení oficiálneho vyhlasovania výsledkov, prví traja pretekári
pretekov a líder svetového pohára, sú povinní sa dostaviť do tlačovej
miestnosti v sprievode organizátora.
(text upravený 1.09.04; 1.07.10).

5.3.013

Klasifikácie
1 Muži elite, ženy
UCI klasifikácia Svetového pohára v cyklokrose sa bude spracovávať pre
všetky kategórie kategóriu muži elite a ženy elite, na ktorých budú
udeľované body pre prvých 25 50 pretekárov na každých pretekoch podľa
nasledovnej tabuľky:
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Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SK 07/2020

Body
80
70
65
60
55
50
48
46
44
42
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
Body
40
30
25
22
21
20
19
18
17
16

Poradie
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Poradie
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CYKLOKROS

Body
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
Body
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

Poradie
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Poradie
21
22
23
24
25

Body
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Body
5
4
3
2
1
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Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Body
60
50
45
40
35
30
28
26
24
22
20
19
18
17
16

Poradie
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Body
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Pre preteky Muži U-23 a muži juniori, iba najlepšie 4 výsledky sa budú
započítavať do klasifikácie svetového pohára.
Pre mužov do 23 rokov, juniorky a juniorov sa do výpočtu klasifikácie
svetového pohára UCI v cyklokrose budú brať do úvahy iba najlepšie výsledky
každého pretekára:
- ak sa pre tieto kategórie zorganizuje 7 alebo menej podujatí Svetového
pohára UCI v cyklokrose, budú sa brať do úvahy najlepšie 4 výsledky,
- ak sa pre tieto kategórie zorganizuje 8 podujatí Svetového pohára UCI v
cyklokrose, bude sa brať do úvahy najlepších 5 výsledkov.
V prípade rovnosti bodov medzi pretekármi bude rozhodujúci väčší počet 1.
miest, 2. miest atď. , pričom do úvahy sa budú brať iba umiestnenia, za ktoré
sa udeľovali body do UCI Svetového pohára v cyklokrose. V prípade ďalšej
zhody, body získané na naposledy konaných pretekoch rozhodnú o poradí
pretekárov.
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(text upravený 1.09.99; 1.09.02; 1.09.04; 1.09.05; 1.09.08; 1.07.15; 07.06.16; 1.07.20).

5.3.019 Držiteľ licencie pre UCI svetový pohár v cyklokrose 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.
(článok platný od 1.09.08 ; text upravený 7.06.16; 28.06.17; 21.06.19; 1.07.20).

Trofeje
5.3.022 Držiteľ licencie pre UCI svetový pohár v cyklokrose UCI udelí trofej prvým
trom v celkovej klasifikácii UCI Svetového pohára v cyklokrose v každej
kategórii.
(text upravený 1.09.02; 1.09.03; 1.09.04; 1.09.06; 1.09.08; 1.07.20).

Líderská kombinéza
5.3.023 Pre každú kategóriu držiteľ licencie pre UCI svetový pohár v cyklokrose UCI
bude udeľovať líderskú kombinézu lídrovi klasifikácie jednotlivcov UCI
Svetového pohára v cyklokrose.
Líderská kombinéza bude taktiež udeľovaná najlepšej pretekárke v kategórii
ženy U-23 ako je definované v článku 5.1.001 v klasifikácii ženy jednotlivkyne
UCI Svetového pohára v cyklokrose.
Vo všetkých kolách okrem prvého, líder je povinný nosiť líderskú kombinézu
na všetkých pretekoch UCI Svetového pohára v cyklokrose.
Líderská kombinéza sa smie nosiť iba na kolách UCI Svetového pohára v
cyklokrose a na žiadnych iných pretekoch.
Pre všetky kategórie (okrem kategórie juniori a juniorky) zúčastnených na
pretekoch UCI Svetového pohára v cyklokrose, lídri celkového poradia
klasifikácie svetového pohára si smú umiestniť reklamu svojho tímu na
líderské vybavenie ako je určené v článku 1.3.055 bis, iba ak sú splnené všetky
nasledujúce podmienky:
ak sú členmi tímu uznaného podľa UCI definovaného v článku 5.1.001;
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-

pre mužov elite, ženy elite, ženy do 23 kategórií, okrem mužskej
juniorskej kategórie;
pre mužov do 23 rokov, na základe povolenia pretekárovej národnej
federácie.

(text upravený 1.09.98; 1.09.04; 1.09.05; 1.09.08 ; 7.06.16; 28.01.17; 26.06.18; 1.07.20).

Kapitola V

UCI CYKLOKROSOVÉ TÍMY

(kapitola platná od 28.01.17).
§ 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 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
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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 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).

5.5.002 UCI cyklokrosový tím alebo UCI profesionálny cyklokrosový tím zahŕňa
všetkých jazdcov, ktorí sú zamestnaní tým istým vyplácajúcim subjektom,
samotný vyplácajúci subjekt, sponzorov a všetky ostatné subjekty
zazmluvnené vyplácajúcim subjektom a/alebo sponzorov pre fungovanie tímu
(manažér tímu, tréner, asistent, mechanik atď.). Musí byť označený
špecifickým názvom a musí byť zaregistrovaný na UCI tak, ako je uvedené v
týchto pravidlách.
(text upravený 1.07.20).
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5.5.003 Sponzormi sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré prispievajú k financovaniu
tím UCI cyklokrosového tímu alebo UCI profesionálneho cyklokrosového tímu.
Spomedzi sponzorov sa najviac dvaja označia ako hlavní partneri UCI
cyklokrosového tímu. Ak ani jeden z dvoch hlavných
partnerov tímu nie
je platobným subjektom pre tím, len tento vyplácajúci subjekt (fyzická osoba
alebo právnická osoba) môže mať jediný príjem pochádzajúci z reklamy.
(text upravený 1.07.20).

5.5.004 Hlavný(í) partner(i) a vyplácajúci subjekt sa zazmluvňujú UCI cyklokrosovému
tímu alebo UCI profesionálnemu cyklokrosovému tímu na stanovený počet
sezón.
(text upravený 1.07.20).

5.5.005 Názov UCI cyklokrosového tímu alebo UCI profesionálneho cyklokrosového
tímu musí obsahovať názov spoločnosti alebo obchodné meno spoločnosti
jedného alebo dvoch hlavných partnerov.
(text upravený 1.07.20).

5.5.006 Žiadne dva UCI cyklokrosové tímy alebo UCI profesionálne cyklokrosové tímy,
ich hlavní partneri alebo vyplácajúce subjekty, nemôžu mať rovnaký názov. Ak
sa súčasne podá žiadosť o nový a rovnaký názov od dvoch alebo viacerých
tímov, priorita je daná tímu, ktorý používal názov dlhší alebo najdlhší čas.
Inak, tímu, ktorý prvý podal svoju žiadosť na UCI, dostane meno prednosť
používať názov.
(text upravený 1.07.20).

5.5.007 Národná príslušnosť UCI cyklokrosového tímu alebo UCI profesionálneho
cyklokrosového tímu musí byť tá, v ktorej krajine je sídlo spoločnosti alebo
trvalé bydlisko vyplácajúceho subjektu. Vo svojej žiadosti adresovanej UCI o
prihlášku musí UCI cyklokrosový tím priložiť schvaľovací list od národnej
federácie krajiny, ktorej je štátnym príslušníkom. Na základe tohto listu
priznáva federácia tímu rovnakú štátnu príslušnosť a schvaľuje jeho
registráciu na UCI podľa podmienok uvedených v týchto pravidlách.
(text upravený 1.07.20).
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§ 2 Právny a finančný status
5.5.008 Vyplácajúci subjekt pretekárov v UCI cyklokrosových tímoch alebo UCI
profesionálnych cyklokrosových tímoch musí byť fyzická osoba alebo
právnická osoba oprávnená zamestnávať personál.
Národná federácia si môže zvoliť, či má mať UCI profesionálny cyklokrosový
tím, ktorý registruje, profesionálne postavenie.
(text upravený 1.07.20).

§ 3 Registrácia
5.5.009 Každoročne sa tímy musia zaregistrovať na UCI pre nasledujúcu cyklokrosovú
sezónu.
Táto registrácia UCI cyklokrosových tímov platí pre obdobie medzi 15.
augustom a 1. marcom nasledujúceho roka.
Táto registrácia UCI profesionálnych cyklokrosových tímov platí pre obdobie
medzi 15. augustom a 14. augustom nasledujúceho roka.
(text upravený 1.07.20).

5.5.010 UCI cyklokrosové tímy alebo UCI profesionálne cyklokrosové tímy musia
súčasne zaregistrovať aj svojich pretekárov.
(text upravený 1.07.20).

5.5.011 UCI cyklokrosové tímy alebo UCI profesionálne cyklokrosové tímy musia
podať svoju žiadosť o registráciu najneskôr do 31. júla príslušného roku.
Žiadna žiadosť predložená po 31. júli nebude braná do úvahy.
Pri podávaní žiadosti o registráciu musí UCI cyklokrosový tím alebo UCI
profesionálny cyklokrosový tím uviesť:
a. presný názov tímu;
b. kontaktné adresné údaje (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej
adresy), na ktoré môže byť komunikácia od UCI k tímu zasielaná;
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c.

d.

e.

mená a adresy hlavných partnerov, vyplácajúceho subjektu,
manažéra, manažéra tímu, asistentov manažéra tímu, asistentov,
mechanikov a ostatných držiteľov licencií;
priezviská, mená, adresy, národnosti a dátumy narodenia pretekárov,
dátumy a čísla ich licencií a orgán, ktorý ich vydal, alebo kópie
obidvoch strán licencie;
kópie zmlúv pretekárov v súlade s článkom 5.5.018.

UCI profesionálne cyklokrosové tímy musia poskytnúť okrem bodov a až e:
f. originál kópie bankovej záruky, ako je opísané v článku 5.5.025 a nasl.
g. podrobný rozpočet podľa vzoru uvedeného v príručke na registráciu
h. doklad, že poistné krytie požadované podľa článku 2.17.031 Pravidiel
pre preteky na ceste, bolo uzatvorené pre všetkých pretekárov v tíme
i.
kópiu sponzorskej zmluvy alebo, ak takáto zmluva neexistuje,
dokumentáciu o príjmoch tímu
(text upravený 1.07.20).

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 .
Takéto zmeny sa musia okamžite predložiť tímom na UCI. Počas sezóny, ako
je definované v článku 5.5.009, pretekár registrovaný v určitom cyklokrosom
tíme sa nemôže stať súčasťou iného cyklokrosového tímu.
Pretekár, ktorý je zaregistrovaný v UCI profesionálnom cyklokrosovom tíme,
bude mať však právo prestúpiť do iného UCI profesionálneho cyklokrosového
tímu v období od 15. marca do 15. apríla.
(text upravený 1.07.20).

5.5.014 Každoročnou registráciou sa UCI cyklokrosové tímy alebo UCI profesionálne
cyklokrosové tímy, ich vyplácajúce subjekty, sponzori zaväzujú rešpektovať
ustanovenia a predpisy UCI a príslušnej národnej federácie a zúčastňovať sa
cyklistických podujatí dodržiavaním spôsobov korektného a športového
správania sa. Vyplácajúci subjekt a hlavní partneri spoločne a nerozdielne
zodpovedajú za všetky finančné záväzky tímu voči UCI a národnej federácii,
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vrátane všetkých pokút.
(text upravený 1.07.20).

5.5.015 Registrácia UCI cyklokrosového tímu alebo UCI profesionálneho
cyklokrosového tímu na UCI zahŕňa registračný poplatok, ktorý musí tím
zaplatiť do 31. júla pred nadchádzajúcou sezónou. Poplatok je určovaný
každoročne výkonným výborom UCI.
(text upravený 1.07.20).

5.5.016 Pri podaní registrácie musí každý tímu predložiť farebný grafický dizajn
tímového dresu, doplnený logami sponzorov. Tento dizajn môže byť zmenený
raz za sezónu, po schválení UCI a len v čase od 1. do 10. januára. UCI musí byť
informovaná do 15. decembra.
Všetci pretekári v rámci jedného UCI cyklokrosového tímu alebo UCI
profesionálneho cyklokrosového tímu sú povinní nosiť oblečenie, ktoré má
rovnaké umiestnenie hlavných sponzorov, identické farebné rozvrhnutie a
celkovo je identicky vyzerajúce, hoci menší sponzori mužského a ženského
oblečenia môžu byť odlišní. V tomto prípade musia byť predložené dva
návrhy, jeden pre mužov, jeden pre ženy.
(text upravený 26.06.18; 1.07.20).

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

publikovanie rebríčka UCI cyklokrosových tímov na základe týždenného
individuálneho rebríčka jednotlivcov podľa článku 5.2.014.

(text upravený 1.07.20).

§ 8 Banková záruka UCI profesionálneho cyklokrosového tímu
(paragraf doplnený 1.07.20)

5.5.025 V každom registračnom roku musí UCI profesionálny cyklokrosový tím
vytvoriť bezpodmienečnú bankovú záruku (komplexná záruka) v prospech
svojej národnej federácie, pričom použije model uvedený v článku 5.5.030.
5.5.026 Účelom tejto záruky je:
1. uhradiť dlhy za rok registrácie v súlade s nižšie uvedeným postupom, ktoré
vznikli sponzorom a zástupcom tímu v prvom rade pretekárom a v druhom
rade akejkoľvek osobe, ktorá uzavrela zmluvu na činnosť v UCI
profesionálnom cyklokrosovom tíme a pokryť platby akýchkoľvek pokút
uložených v dôsledku uplatňovania pravidiel UCI;
2. uhradiť výdavky, odškodnenie, pokuty a sankcie alebo tresty uložené na
základe alebo v dôsledku uplatňovania pravidiel UCI alebo príslušnej národnej
federácie alebo spojených s ich uplatňovaním. Pre uplatnenie ustanovení čo
sa týka bankovej záruky, ako členovia UCI profesionálneho cyklokrosového
tímu sú považované spoločnosti prostredníctvom ktorých príslušní držitelia
licencií vykonávali svoju činnosť pre fungovanie UCI profesionálneho
cyklokrosového tímu.

5.5.027 Minimálna celková výška bankovej záruky je vyššia z:
- 15% z celkovej platby splatnej pretekárom a ostatným zamestnancom (či už
zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činným osobám);
- minimálna suma 20 000 EUR (dvadsaťtisíc EUR) - ktorá sa má indexovať
podľa krajín v súlade s tabuľkou UCI.
5.5.028 Záruka pre prvý registračný rok je platná od 1. septembra prvého
registračného roka do 30. novembra nasledujúceho roka. Od druhého
registračného roku a pre nasledujúce roky sa v bankovej záruke môže
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ustanoviť, že ju možno uplatniť najneskôr od 1. decembra registračného roka,
a to aj pre sumy splatné v septembri, októbri a novembri. Banková záruka je v
každom prípade platná do 30. novembra po roku registrácie, na ktorý sa
záruka vzťahuje.
Vyžiadanie bankovej záruky
5.5.029 Vyžiadanie bankovej záruky vybavuje národná federácia v súlade s článkami
2.17.023 až 2.17.028 pravidiel UCI pre preteky na ceste, s príslušnými
úpravami.
Vzor bankovej záruky
5.5.030 Banková záruka sa upraví spôsobom opísaným v článku 2.17.029 pravidiel UCI
pre preteky na ceste s príslušnými úpravami.
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PRÍLOHA 4 – UCI bodovacia tabuľka
UCI Majstrovstvá sveta

Por
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Muži
/
ženy
elite
400
360
320
280
240
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80

Muži
/
ženy
U23
200
150
120
100
90
80
70
60
55
50
45
40
35
30
25
20
18
16
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Juniori
/
juniorky
60
40
30
25
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
1
x

Kontinentálne
majstrovstvá

UCI svetový pohár
Muži
/
ženy
elite
200
160
140
120
110
100
90
80
70
60
58
56
54
52
50
48
46
44

Muži
U23*/
juniorky*
100
60
40
30
25
23
21
19
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

Juniori
30
20
15
12
10
8
6
4
2
1
x
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Muži
/
ženy
elite
200
120
80
60
50
40
34
30
24
20
16
12
8
4
2
x

Muži
/
ženy
U23*
60
40
30
25
20
17
15
12
10
8
6
4
2
1
x

Národné majstrovstvá

Juniori
/
juniorky*
30
20
15
12
10
8
6
4
2
1
x

Muži
/
ženy
elite
150
90
60
45
38
30
22
15
7
3
x
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Muži
/
ženy
U23*
60
40
30
25
20
15
10
5
3
x

Juniori
/
juniorky*
30
20
15
12
10
8
6
4
2
1
x

Trieda
1

Trieda
2

Muži
/
ženy
elite
100
75
50
35
30
25
20
18
15
12
10
7
5
2
1
x

Muži
/
ženy
elite
40
30
20
15
10
8
6
4
2
1
x

Trieda
1 alebo 2

Trieda
1
alebo
2

Muži
U23/
juniorky*

Juniori

30
20
15
12
10
8
6
4
2
1
x

15
12
10
8
6
5
4
3
2
1
x
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

70
60
57
54
51
48
45
42
39
36
33
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
5**

14
12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
x
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42
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

7
6
5
4
3
2
1
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46
47
48
49
50
51

14
13
12
11
10
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; 1.07.20)
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