PRAVIDLÁ SZC

ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 10.06.2021

ČASŤ 5 CYKLOKROS
Kapitola I
5.1.001

CYKLOKROSOVÉ SÚŤAŽE
Účasť na pretekoch
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.
S výnimkou pretekov v samostatných kategóriách, juniorky, ženy do 23
rokov a ženy elite budú pretekať spoločne.

SK 06/2021

CYKLOKROS

Strana 1 z 13

PRAVIDLÁ SZC

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.
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 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
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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; 10.06.21).

5.1.020

Štartovacia zóna
Štartovacia zóna musí mať pevný podklad a pokiaľ možno byť na
spevnenej ceste. Musí byť dlhá minimálne 150 metrov a široká
minimálne 6 metrov.
Musí byť čo najrovnejšia a nesmie byť v zjazde. Prvé zúženie alebo
prekážka po štartovacej zóne nesmie byť náhle, musí byť také, aby ju
všetci pretekári ľahko zdolali. Uhol prvej zákruty musí byť väčší ako 90
stupňov. 180°-ové zákruty nie sú povolené.
Ak sa v štartovacej zóne používa cieľová zóna alebo ak sa v štartovacej
zóne používajú bariéry, musia byť bariéry súvislé a musia byť navzájom
pevne spojené. Nie sú povolené žiadne medzery. Systém brán pre
prechod divákov a funkcionárov je možné nainštalovať, ale až za
cieľovou čiarou. Používanie ľahkých zábran (napr. plastových) pre
štartovaciu zónu je zakázané. Zábrany musia byť zaťažené tak, aby sa
nepohybovali pri silnom vetre alebo pri pôsobení tlaku divákov alebo
iných síl.
(text upravený 1.09.03; 1.09.04; 1.09.06; 1.09.08; 16.06.14; 7.06.16; 10.06.21).

5.1.034

Materiálne depá
V dvojitých materiálnych depách musí byť zabezpečené zásobovanie
vodou na čistenie športového vybavenia. Pre samostatné materiálne
depá musí byť zabezpečený prívod vody v bezprostrednej blízkosti tak,
aby mechanici nemuseli križovať trať, keď sa tam chcú dostať.
V prípade, že je poskytnutá nádrž na vodu alebo pripojenie k zariadeniu
na čistenie vysokým tlakom, tieto musia byť voľne k dispozícii.
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Na UCI majstrovstvách sveta, pretekoch UCI svetového pohára
a kontinentálnych majstrovstvách organizátor musí v materiálnom depe
zabezpečiť desať osem vysoko tlakových čističov.
Na UCI majstrovstvách sveta, pretekoch UCI svetového pohára
a kontinentálnych majstrovstvách sú osobné vysokotlakové čističe sú
v depe zakázané.
(text upravený 1.09.98, 1.09.04; 28.06.17; 10.06.21).

5.1.042

Poradie Postupy pred štartom
Pretekári sa musia zhromaždiť vo vyvolávacej zóne definovanej v článku
5.1.019 najmenej 10 minút pred štartom.
Pretekári musia čakať na štart aspoň s jednou nohou na zemi, inak budú
potrestaní tým, že budú poslaní dozadu na posledné miesto v ich
štartovacej dráhe.
Štart je vykonaný prezidentom rozhodcovského zboru píšťalkou,
zvukovým alebo svetelným systémom. V prípade zvukového alebo
svetelného systému musí byť štart spustený samotným prezidentom
rozhodcovského zboru, technický sprostredkovateľ nie je povolený.
Posledné sekundy pred štartom nie sú sprevádzané žiadnym
progresívnym zvukom alebo postupnou svetelnou sekvenciou.
Napríklad:
- v prípade zvukového systému sa zvuk zmení z tichého na štartovací
zvuk, neozve sa žiadny zvukový signál alebo iný zvuk naznačujúci, že
štart prichádza o niekoľko sekúnd;
- v prípade svetelného systému sa svetlo zmení z červenej na zelenú
alebo sa rozsvieti, ale bez postupu, ktorý by naznačoval, že štart
prichádza o niekoľko sekúnd.
(text upravený 1.10.02; 1.09.08; 10.06.21).

5.1.043
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Zoradenie na štarte
Zoradenie na štarte pretekov je určené nasledovne:
A. UCI Majstrovstvá sveta
1. Prvých 8 pretekárov z najnovších publikovaných rebríčkov
svetového pohára UCI v cyklokrose aktuálnej sezóny. Pre
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2.
3.

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
podľa naposledy zverejnenej UCI cyklokrosovej klasifikácie
jednotlivcov v aktuálnej sezóne
Neklasifikovaní pretekári: rotačne podľa krajín (*).

B. UCI svetový pohár:
1. Prvých 8 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 (*)
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).
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,

SK 06/2021

CYKLOKROS

Strana 5 z 13

PRAVIDLÁ SZC

- 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; 10.06.21).

5.1.047

Neplatný štart
Pretekári, ktorí spôsobia neplatný štart, budú diskvalifikovaní. V prípade
neplatného štartu, musí sa vykonať nové vyvolávanie a radenie.
Pretekári, ktorí spôsobia neplatný štart, budú pri novom vyvolávaní
zaradení na poslednú pozíciu štartového poradia.
(text upravený 1.09.06; 10.06.21).

5.1.048

Dĺžka pretekov
Dĺžka pretekov musí byť najbližšie ako je možné ku:
− 40 minútam pre preteky juniorov
− 40 minútam pre preteky junioriek
− 45 minútam pre spoločné preteky žien elite a junioriek
− 45 40 minútam pre preteky žien U-23
− 50 minútam pre preteky mužov U-23
− 50 minútam pre preteky žien elite bez junioriek
− 60 minútam pre preteky muži elite
Počet kôl sa vypočíta a oznámi na konci druhého kola.

Strana 6 z 13

CYKLOKROS

SK 06/2021

PRAVIDLÁ SZC

(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; 10.06.21).

Kapitola III UCI SVETOVÝ POHÁR V CYKLOKROSE
5.3.006

Účasť na pretekoch
Pre preteky UCI Svetového pohára v cyklokrose, muži elite a ženy elite
umiestnení medzi prvými 50 v najnovšej UCI cyklokrosovej klasifikácii,
ktorá je zverejnená na začiatku prihlasovacieho procesu, sú predkvalifikovaní. Federácie, ktoré prihlásia menej ako 8 predkvalifikovaných 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 elite, každá národná federácia prihlasujúca 8 alebo viac
pretekárok, môže navyše prihlásiť aj 2 ženy do 23 rokov.
Pokiaľ ide o preteky mužov elite a ak nie sú organizované samostatné
preteky mužov do 23 rokov na svetovom pohári v cyklokrose UCI, môže
každá národná federácia, ktorá prihlási 8 a viac pretekárov, navyše
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prihlásiť 2 pretekárov mužov 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 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 predkvalifikovaných 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; 10.06.21).

Kapitola V
5.5.017
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UCI CYKLOKROSOVÉ TÍMY
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;
d. mailing list poskytujúci priame informácie od UCI;
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e.
f.

uverejnenie mena, zloženia, geografickej a web adresy tímu na
internetovej stránke UCI;
publikovanie rebríčka UCI cyklokrosových tímov na základe
týždenného individuálneho rebríčka jednotlivcov podľa článku
5.2.014.

(text upravený 1.07.20; 10.06.21).

Kapitola VI

INCIDENTY NA PRETEKOCH
(kapitola platná od 10.06.21).

5.6.001

Priestupky súvisiace s incidentmi na pretekoch, týkajúce sa pretekárov,
tímov a iných držiteľov licencií zaznamenané v súvislosti s cyklokrosovými
pretekmi je sankcionované v súlade s článkom 12.4.001, ako je uvedené v
tabuľke incidentov na pretekoch definovanej v článku 5.6.004.

5.6.002

Na priestupky spáchané v súvislosti s cyklokrosovými pretekmi sa vzťahujú
ustanovenia časti 12 pravidiel UCI.

5.6.003

Ak sa držiteľ licencie chová tak, že predstavuje konkrétne porušenie v
zmysle článku 12.4.002 a nasledujúcich, môže byť postúpený
disciplinárnej komisii bez ohľadu na to, či už bol predmetný čin
sankcionovaný rozhodcovským zborom v súlade s tabuľkou incidentov na
pretekoch.
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5.6.004 Tabuľka incidentov na pretekoch v súlade s článkom 12.4.001
Cyklokros
Majstrovstvá sveta Elite, svetový
pohár, trieda 1,
kontinentálne majstrovstvá
1.

Ostatné preteky

Bicykle

1.1 Pokus o štart s bicyklom, ktorý
nezodpovedá pravidlám

Štart zamietnutý

Štart zamietnutý

1.2
Používanie
bicykla,
ktorý
nezodpovedá pravidlám, počas pretekov

Diskvalifikácia (DSQ)

Diskvalifikácia (DSQ)

1.3 Používanie alebo prítomnosť bicykla,
ktorý nie je v súlade s článkom 1.3.010
(porovnaj čl. 12.4.003)

Diskvalifikácia (DSQ)

Diskvalifikácia (DSQ)

2.1
Prezentácia
na
štarte
s
nevyhovujúcim odevom (článok 1.3.033)

Štart zamietnutý

Štart zamietnutý

2.2
Používanie
nevyhovujúceho
oblečenia počas pretekov (čl. 1.3.033)

Diskvalifikácia (DSQ)

Diskvalifikácia (DSQ)

2.

Dres, prilba a vybavenie
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2.3 Pretekár na štarte bez predpísanej
prilby

Štart zamietnutý

Štart zamietnutý

2.4 Pretekár zložiaci počas pretekov
predpísanú prilbu

Diskvalifikácia (DSQ)

Diskvalifikácia (DSQ)

2.5 Používanie nepovoleného onboard
technologického zariadenia

Pretekár: diskvalifikácia

Pretekár: diskvalifikácia

Iný držiteľ licencie: vylúčenie

Iný držiteľ licencie: vylúčenie

3.

Chrbtové číslo, ramenné číslo,
číslo bicykla alebo rámové číslo
upravené alebo neumiestnené
v súlade s pravidlami

Pretekár: 50,-

Pretekár: 30,-

4.

Pretekár
nerešpektujúci
štartové poradie stanovené v
článku 5.1.043

Pretekár: 100,-

Pretekár: 100,-

5.

Nepovolená výmena vybavenia

Diskvalifikácia (DSQ)

Diskvalifikácia (DSQ)

6.

Prejazd cez materiálové depo
bez výmeny vybavenia

Diskvalifikácia (DSQ)

Diskvalifikácia (DSQ)

7.

Pretekár
pokračujúci
v
pretekoch po strate kola, v

Pretekár: 100,-

Pretekár: 100,-
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rozpore s článkom 5.1.051
8.

Nepovolené občerstvovanie

Diskvalifikácia (DSQ)

Diskvalifikácia (DSQ)

9.

Úmyselné vybočenie z trate
pretekov, pokus nechať sa
klasifikovať bez prejdenia celej
trate pretekov na bicykli

Pretekár: 200,- a eliminácia

Pretekár: 100,- a eliminácia

10. Neúmyselné odbočenie z trate
so získaním výhody

Diskvalifikácia (DSQ)

Diskvalifikácia (DSQ)

11. Nerešpektovanie
pokynov
organizátorov pretekov alebo
rozhodcov

Pretekár: od 30,- do 100,-

Pretekár: od 20,- do 100,-

Iný držiteľ licencie: od 100,- do 200,-

Iný držiteľ licencie: od 50,- do 200,-

12. Neregulárny špurt

Relegovanie na posledné miesto
v skupine
pretekárov
alebo
diskvalifikácia

Relegovanie na posledné miesto v skupine
pretekárov alebo diskvalifikácia

13. Tréning mimo tréningového
času počas pretekov a keď je
trať podľa harmonogramu
podujatia
označená
ako
„uzavretá“
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Prvý priestupok: 50,-

Druhý priestupok: štart zamietnutý
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14. Nenosenie líderského dresu

15. Neúčasť
na
ceremoniáli

Prvý priestupok: 250,-

oficiálnom

Prvý priestupok: 100,-

Druhý priestupok: 500,- a štart
zamietnutý

Druhý priestupok: 100,- a štart zamietnutý

Pretekár: 500,-

Pretekár: 100,-

16. Nesprávne
oblečenie
pódiovom ceremoniáli

na

Pretekár: 500,-

Pretekár: 100,-

17. Urážky,
vyhrážanie
nevhodné správanie

sa,

Každý držiteľ licencie: od 50,- do
200,-

Každý držiteľ licencie: od 50,- do 200,-

18.1 Medzi pretekármi

200,-

100,-

18.2 Voči akejkoľvek inej osobe

Pretekár: diskvalifikácia (DSQ) a 200,-

Pretekár: diskvalifikácia (DSQ) a 100,-

18. Násilné činy
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