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Prvý Diel  Všeobecné podmienky 
 

§ 1  Zhoda s pravidlami UCI 
 

3.0.001   Ak v Treťom Diele týchto pravidiel nie je upravené alebo doplnené inak, 
Pravidlá SZC – Časť 3. Dráha sú v súlade so všetkými článkami Pravidiel UCI – 
Časť 3. Dráha, viď Diel Druhý - Pravidlá UCI - (preklad) Časť 3. Dráha. 

 
3.0.002   Pravidlá  SZC  –  Časť  3.  Dráha  sa  uplatňujú  na    pretekoch  zaradených 

do kalendára Slovenského Zväzu Cyklistiky. 
 

3.0.003   V prípade, že preteky sú zaradené aj do Svetového alebo Kontinentálneho 
kalendára UCI, platia iba Pravidlá UCI – Časť 3. Dráha. 

 
3.0.004   Výška všetkých pokút, uvedených v Druhom Diele - Pravidlá UCI - Časť 3. 

Dráha (preklad) - udávaná vo Švajčiarskych frankoch (CHF), pre účely SZC a 
preteky zaradené do kalendára SZC je konvertovaná na EUR a je stanovená 
na  40% z uvedených pokút. 

 
3.0.005   V prípade rozdielnosti medzi slovenským, anglickým a francúzskym textom, 

platí text v jeho originálnej jazykovej mutácii, t.j. v anglickom jazyku. 
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Druhý Diel  Pravidlá UCI - (preklad) 
 

ČASŤ 3 Dráha 
 

Kapitola I ORGANIZÁCIA 
 

Program pretekov – propozície 
3.1.001   (N) Organizátor musí vyhotoviť  propozície zakaždým, keď bude organizovať 

preteky. 

3.1.002   (N) Propozície musia obsahovať minimálne nasledovné údaje o organizácii 
pretekov: 

-  zmienku o tom, že preteky budú usporiadané podľa pravidiel UCI; 

-  prípadne špecifické pravidlá pretekov ; 

-  časový harmonogram a doby trvania súťaží; 

-  popis dráhy (dĺžka, povrch, otvorená alebo krytá); 

-  umiestnenie kancelárie pretekov, antidopingovej miestnosti, 
tlačového strediska; 

-  miesto a čas pre potvrdenie štartujúcich a výdaj štartových čísel; 

-  miesto a čas porady vedúcich družstiev; 

-  program slávnostného vyhlasovania výsledkov; 

-  ceny 

-  zloženie rozhodcovského zboru; 

-  meno, adresa a telefónne číslo riaditeľa pretekov; 

-  vyhlásenie, že iba tabuľka trestov UCI sa bude aplikovať; 
-  antidopingové pravidlá, ktoré sa budú aplikovať. 

Sekretariát 
3.1.003   (N)   Organizátor   musí   zabezpečiť   na   cyklistickom   štadióne   neustále 

vybavený sekretariát po celý čas trvania pretekov. Zástupca organizátora 
tam musí byť prítomný počas celej doby. 

3.1.004  (N) Kancelária pretekov musí byť otvorená až do doby, pokiaľ výsledky 
nebudú zaslané na UCI, alebo v prípade, ak rozhodcovia neskončia svoju 
prácu, až do tej doby, pokiaľ ju nedokončia. 

3.1.005   (N)  Kancelária  pretekov musí  byť  vybavená  telefónom,  internetom  a 
kopírkou. 

(text upravený 01.07.17) 

Výsledky 
3.1.006   Ako náhle sú známe výsledky pretekov, organizátor ich spolu s určeným 

rozhodcom  elektronicky alebo iným spôsobom určeným UCI - odošle na UCI 
a jeho národnú federáciu do jedného pracovného dňa spoločne so zoznamom 
štartujúcich pretekárov. 

(text upravený 13.06.08; 12.06.20) 
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3.1.007   (N)   Národná   federácia   organizátora  bezodkladne  oznámi   UCI   všetky 
vykonané zmeny vo výsledkoch, ktoré oznámil organizátor. 

Bezpečnosť 
3.1.008   Bez ohľadu na akékoľvek príslušné zákonné a právne predpisy a povinnosti 

každého jednotlivca, organizátor musí zabezpečiť, aby dráha, cyklistický 
štadión    a    všetky    zariadenia    boli    v    dobrom    technickom    stave 
a nepredstavovali bezpečnostné riziko. 

Pre medzinárodné preteky, UCI môže vyžadovať inštaláciu dodatočných 
zariadení alebo opatrení, bez existencie takejto žiadosti UCI nemôže niesť 
svoju zodpovednosť. 

(text upravený 26.08.04) 

3.1.009   Počet pretekárov na dráhe v žiadnom prípade nemôže prekročiť: 

20 (15 tímov pre Madison) na 200 m dráhe 
24 (18 tímov pre Madison) na 250 m dráhe 
36 (20 tímov pre Madison) na 333,33 m dráhe 

(text upravený 1.01.03) 

3.1.010   V žiadnom prípade nemôže UCI niesť zodpovednosť za akékoľvek chyby 
alebo nehody, ktoré sa môžu stať. 

(text upravený 1.01.03) 

3.1.011   Za hromadné disciplíny sú považované tieto disciplíny na dráhe: 
- Bodovacie preteky (par. 7) 
- Madison (par. 10) 
- Scratch (par. 11) 
- Vylučovacie preteky (par. 14) 
- Omnium (par. 16) 
- Tempo preteky (par. 18) 

(článok doplnený; 12.06.20) 

Bezpečnostná zóna 
3.1.012   Počas všetkých disciplín na dráhe, s výnimkou stíhacích pretekov tímov 

a stíhacích pretekov jednotlivcov, všetok personál tímu zostane v zázemí 
(mimo bezpečnostnej zóny dráhy). 

Počas stíhacích pretekov tímov a stíhacích pretekov jednotlivcov je v 
bezpečnostnej zóne povolený iba jeden tréner pre každý tím. 

Členom konkrétneho tímu môže byť povolený vstup do bezpečnostnej 
zóny (napr. pri mechanickej poruche a páde) podľa uváženia rozhodcov. 

Bez ohľadu na uvedené sa uplatňuje článok 3.6.072. 

(článok doplnený; 12.06.20)
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Kapitola II  PRETEKY NA DRÁHE 
 

§ 1   Všeobecné pravidlá 
 

Účasť na pretekoch 
3.2.001   Sezóna na dráhe začína okamžite po majstrovstvách sveta Elite a končí na 

konci nasledujúceho vydania majstrovstiev sveta Elite. 

Preteky na dráhe sa organizujú v kategóriách ako je definované v článku 
1.1.036 

Pretekári kategórie U-23 sa môžu zúčastniť pretekov elite. 

18-roční Juniori sa môžu zúčastniť pretekov v kategóriách U-23 a elite. 

(text upravený 25.09.07; 12.06.20) 

3.2.001   [článok zrušený 4.03.2019 ] 
        bis   

 

Príprava dráhy pred pretekmi  
3.2.001   V prípade dráh dlhších ako 250 m, modrý   pás musí   byť neprejazdný   
        ter  umiestnením hranolčekov každých 5 metrov od každej čiary stíhačov až po 

výstup z oblúku za touto čiarou stíhačov. Pre preteky 200 metrov s letmým 
štartom sa tieto hranolčeky umiestnia každých 5 metrov len v rohoch 
dráhy. Hranolčeky musia byť 50 cm  dlhé a maximálne 10cm široké a 10 cm 
vysoké, vyrobené zo syntetického materiálu, ktorý je dostatočne ťažký na 
to, aby sa nemohol pohybovať prúdom vzduchu. 

Na dráhach s dĺžkou 250 m, alebo kratších, nie je potrebné oddeľovať 
modrý pás hranolčekmi. 

Pre Tímový šprint sa uplatňuje článok 3.2.149a. 

Pre Rekord v hodinovke a každý špeciálny pokus na akejkoľvek dĺžke dráhy, 
modrý pás musí byť neprejazdný umiestnením týchto hranolčekov každých 
5 metrov po celej dĺžke dráhy. 

(text doplnený  21.06.18, upravený 4.03.19; 12.06.20) 

Správanie sa pretekárov 
3.2.002   Pretekári  sa  musia  zdržať  akejkoľvek  tajnej  dohody,  machinácií  alebo 

činností, ktoré by mohli brániť priebehu alebo výsledkom pretekov. V prípade 
tajnej dohody medzi pretekármi môžu rozhodcovia diskvalifikovať príslušných 
pretekárov. 

Navyše, pri jazde na dráhe, pretekári musia mať kedykoľvek stabilnú kontrolu 
nad svojimi bicyklami a minimálne jednou rukou sa držať riadidiel (alebo 
predĺženia). 

(text upravený 30.09.10; 4.03.19) 
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3.2.003   Ak  pretekári  majú  rovnaké  tímové  oblečenie  na  rovnakých  pretekoch, 
musia mať nejaký znak, ktorým sa od seba odlišujú. 

Pretekári nemajú povolené nosiť farebné štíty alebo okuliare, ktoré by 
zabránili ich jasnej identifikácii počas sedenia v čakacej zóne. Pretekári si ich 
môžu nasadiť až keď idú na dráhu. Každý pretekár, ktorý porušil tento článok, 
bude sankcionovaný podľa článku 3.10.008. 

(text upravený 1.01.02;14.10.16; 12.06.20) 

3.2.004  Okrem prípadov, keď im v tom zabránia okolnosti, ktoré sú mimo ich kontroly, 
všetci pretekári, ktorí sa kvalifikujú do nasledujúcich kôl pretekov, musia sa 
ich zúčastniť, inak budú diskvalifikovaní. 

(text upravený 14.10.16) 

3.2.005   Pretekári nemôžu mať na sebe alebo na svojom bicykli žiadny objekt, ktorý 
by mohol padnúť na dráhu. Pretekári nemôžu nosiť alebo používať na dráhe 
akýkoľvek hudobný prehrávač alebo rádio -komunikačný systém. 
Okrem toho, akékoľvek elektronické zariadenie s displejom (napríklad 
tachometer alebo merač výkonu), musí byť zakryté takým spôsobom, aby 
pretekári z neho nemohli čítať údaje. 

(text upravený 25.09.07; 29.06.09) 

3.2.006   Pretekár nemôže prestať súťažiť z dôvodu nejakej nezrovnalosti, pri ktorej 
sám seba považuje za postihnutého.  

3.2.007   Ak nie je stanovené inak, akýkoľvek pretekár, ktorý spadol alebo opustil 
dráhu  a  zosadol  zo  svojho  bicykla,  môže  prijať  pomoc  pri  spiatočnom 
návrate na dráhu. Musí pokračovať v pretekoch v mieste, kde dráhu opustil a 
na pozícii, ktorú zastával predtým než spadol alebo opustil dráhu. 

(text upravený 1.10.11) 

3.2.008   Modrý pás netvorí súčasť pretekárskeho povrchu dráhy. Ak pretekár jazdí na modrom 
pruhu dobrovoľne a ak tak urobí, bude to považované, že pretekár získal výhodu a 
takýto pretekár bude   relegovaný   alebo   diskvalifikovaný   podľa   závažnosti   
priestupku. 

(text upravený 1.01.02; 15.03.16; 1.10.19) 

Čísla pretekárov 
3.2.009   (N) Pretekári musia mať dve chrbtové čísla, okrem nasledovných špecialít 

kedy môžu nosiť iba jedno číslo: Časové preteky na 1 kilometer, Časové 
preteky na 500 m, Stíhacie preteky jednotlivcov, Stíhacie preteky družstiev a 
Tímový  šprint.  

(text upravený 1.01.02; 1.02.11; 12.06.20) 

 
Rozhodcovský zbor 

3.2.010   Zloženie Rozhodcovského zboru je uvedené v článku 1.2.116. 
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Rozhodca - Arbiter 
3.2.011  (N) Hlavný rozhodca musí určiť jedného člena zo zboru rozhodcov ako 

rozhodcu – arbitra. Hlavný rozhodca nemôže vykonávať túto úlohu osobne. 
Rozhodca – Arbiter musí byť povinne určený pre šprint, keirin a všetky 
hromadné disciplíny podľa článku 3.1.011. 

Rozhodca - Arbiter má za úlohu výhradne sledovať správanie pretekárov 
počas pretekov a rešpektovanie pravidiel pretekov. V tejto záležitosti môže 
on sám a okamžite ukladať pokuty a prijímať všetky ďalšie rozhodnutia, ktoré 
sú vyžadované pravidlami. 

(text upravený 4.07.03; 12.06.20) 

3.2.012   Rozhodca – Arbiter musí zaujať miesto na vonkajšej strane dráhy v pokojnej a 
izolovanej zóne s dobrým celkovým výhľadom na celú dráhu. Musia mu byť 
poskytnuté prostriedky na priamu komunikáciu s hlavným rozhodcom. Na  
Majstrovstvách sveta,  Olympijských hrách a na  pretekoch Pohára národov, 
arbitrovi musí byť poskytnutý video systém umožňujúci spomalené 
prehrávanie, aby si opätovne mohol prezrieť súťaženie na pretekoch. Tento 
systém musí byť spojený s TV displejom, ktorý sa nachádza v blízkosti cieľovej 
čiary, a ktorý umožní hlavnému rozhodcovi súkromne si zobraziť rovnaký 
obraz. Technik musí byť konkrétne menovaný, aby pomáhal arbitrovi a 
prevádzkoval video systém podľa jeho pokynov. 

 

(text upravený 1.10.11) 

Napomenutie - diskvalifikácia 
3.2.013   Akýkoľvek priestupok, ktorý  nie  je  konkrétne  penalizovaný a  akékoľvek 

nešportové správanie, bude sa trestať napomenutím, označuje sa žltou 
zástavkou  alebo  diskvalifikáciou z  pretekov,  označuje  sa  červenou 
zástavkou, podľa závažnosti priestupku, bez ohľadu na pokuty stanovené v 
článku 12.3.005. 

Ak pretekár bude relegovaný zo súťaže, táto relegácia môže tiež znamenať 
napomenutie, podľa závažnosti, úmyslu a vplyvu priestupku. Pretekár, ktorý 
dostane druhé napomenutie alebo bude relegovaný tretíkrát, bude 
diskvalifikovaný. 

Rozhodcovia budú v každom prípade oznamovať štartovné číslo pretekára, 
ktorý sa priestupku dopustil. Napomenutie a diskvalifikácia sa vzťahujú len 
pre jednu konkrétnu súťaž. 

(text upravený 26.08.04; 10.06.05; 1.02.11; 1.10.19) 

3.2.014   V prípade, že bicykle budú kontrolované v súlade s článkami 1.3.006 až 
1.3.020 so špeciálnymi meracími zariadeniami, rozhodcovia po pretekoch 
sú  oprávnení  prekontrolovať nastavenia  na  základe  náhodného  výberu. V 
prípade, že bicykel alebo nastavenia boli upravené v rozpore s týmito 
pravidlami, pretekár bude vylúčený. 

(článok platný od 10.06.05) 
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Meranie času 
3.2.015   (N)  Čas  sa  vždy  meria  na  tisíciny  sekundy,  ak  čas  stanovuje  výsledky 

pretekov. 

Štart 
3.2.016   Štartér,   ktorý   sa   nachádza   v   strede   dráhy,   dá   pokyn   ku   štartu 

prostredníctvom   výstrelu   z   pištole.   V   prípadoch,   keď   sa   štartuje 
zo štartovacích blokov, postup je nasledovný: brzdy zariadenia sa musia 
uvoľniť pomocou elektronického systému, ktorý súčasne spustí časomieru 
Ako náhle je bicykel pevne upevnený do štartovacích blokov, hodiny 
umiestnené  pred  pretekárom  začnú  odpočítavať  posledných  50  sekúnd 
do štartu. 

3.2.017   Pretekárovi, ktorý sa oneskorí na štart z dôvodov neprijateľných štartérom, 
nebude povolené štartovať. 

Počítadlo kôl a zvon 
3.2.017   Pokiaľ nie je uvedené inak, začiatok kola / kôl šprintu, vrátane posledného  
        bis    kola, musí byť oznámený zvonom. Zvonček bude zvoniť len vtedy, keď čelo 

pretekov bude pretínať cieľovú čiaru. Body budú udelené, alebo preteky budú 
skončené až keď nabudúce čelo pretekov pretne cieľovú čiaru. Konečné 
rozhodnutie o tom, kto je čelom pretekov, urobí prezident rozhodcovského 
zboru. Prezident, alebo rozhodca určený prezidentom, určí čelo pretekov aj 
počas hromadných pretekov. 

(článok doplnený  4.03.19; upravený 1.10.19) 

3.2.017   Akonáhle sú preteky odštartované, zostávajúci počet kôl do konca pretekov 
        ter   musí byť zobrazený na počítadle kôl, aj keď celková dĺžka pretekov nie je 

totožná s dĺžkou pretekov, uvedenou v pravidlách pre tieto preteky. 

(článok doplnený 1.10.19) 

Získavanie a strata kôl 
3.2.017   Pretekár alebo tím sa budú považovať za toho, kto získala kolo vtedy, keď   
quarter   dostihne zadnú časť najväčšej skupiny na dráhe. Rovnako sa budú považovať 

za toho, kto stratil kolo vtedy, keď ich dostihne predná časť najväčšej skupiny 
na dráhe. Vo všetkých prípadoch, o tom, ktorá skupina na dráhe je najväčšia, 
rozhodne prezident zboru rozhodcov. 

(článok doplnený  4.03.19; 12.06.20) 

Zastavenie pretekov 
3.2.018   Štartér sám posudzuje, či v prípade predčasného štartu preteky zastaví. 

 
3.2.019   Zastavenie  pretekov  musí  byť  indikované  dvojitým  výstrelom  z pištole.  

(text upravený 1.01.02; 4.03.19) 

3.2.020   [zrušené 4.07.03] 
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Neutralizácia 
3.2.020    Ak  nie   je   uvedené   inak,  v hromadných pretekoch,  v   prípade   uznanej    
         bis   nehody   pretekára  alebo obidvoch pretekárov tímu v Madisone, pretekár 

alebo tím má nárok na neutralizáciu pre počet kôl najbližší dĺžke 1250 metrov 
(5 okruhov na 250 metrovej trati), od okamihu nehody až po zaujatie pozície, 
ktorú mal pred nehodou. 

Za vzdialenosťou 1250 metrov začínajú neutralizovaní pretekári alebo tímy 
strácať okruhy, kým nezaujmú svoju pozíciu, ktorú mali pred nehodou. 

Neutralizovaní pretekári alebo tímy sa nemusia vrátiť na trať v rámci 
posledného kilometra. Ak tento posledný kilometer začne počas povolenej 
neutralizačnej periódy uznanej nehody a pretekári sa nemôžu vrátiť pred 
začiatkom posledného kilometra, títo neutralizovaní pretekári alebo tímy sa 
uvedú v záverečných výsledkoch v závislosti od bodov a počtu kôl získaných 
pred nehodou. 

(článok doplnený  4.03.19; text upravený 1.10.19; 12.06.20) 

Uznaná nehoda 
3.2.021   Nasledovné prípady sú považované za uznané nehody: 

−    Opodstatnený pád 

−    Defekt 

−    Porucha dôležitej časti bicykla 

Všetky ďalšie incidenty sú považované za neuznané nehody. 

(text upravený 1.01.02; 14.10.16) 

Vytvorenie štartovej listiny 
3.2.021   Pri  všetkých súťažiach, okrem Pohára Národov, Majstrovstiev  

bis sveta a  Olympijských  hier,  pretekári  a  tímy  musia  byť  nasadení  podľa  
ich aktuálneho UCI dráhového rebríčka jednotlivcov. Pretekári / tímy, ktorí 
nemajú  pozíciu  v rebríčku,  budú  nasadení  rozhodcovským  zborom  ako 
poslední v náhodnom poradí. V prípade, že sa pre hromadné preteky konajú 
kvalifikačné kolá, pretekári sú do nasledujúcich kôl a do finále nasadení podľa 
výsledkov dosiahnutých v týchto kolách. 

Pre Pohár Národov, Majstrovstvá sveta a Olympijských hier, pretekári a tímy 
budú nasadení UCI. Ak je to možné, súčasný majster sveta bude mať najvyššie 
nasadený. 

(článok platný od 01.02.11; text upravený 01.10.12; 12.06.20) 

Reštart pretekov s pevným štartom 
3.2.021    V  každom  kole  pretekov  s pevným  štartom  sú  družstvu alebo pretekárovi  
        ter   dovolené iba dva štarty. 

Jeden reštart sa povolí buď v dôsledku falošného štartu, alebo v prípade 
nehody.  
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Tím alebo pretekár, ktorý spôsobí ďalší falošný štart alebo utrpí ďalšiu 
nehodu v kvalifikačnom kole, bude eliminovaný (DNF). 

Tím alebo pretekár, ktorý spôsobí ďalší falošný štart alebo utrpí ďalšiu 
nehodu v prvom kole, bude relegovaný. 

Tím alebo pretekár, ktorý spôsobí ďalší falošný štart alebo utrpí ďalšiu 
nehodu vo finále, prehrá finále. 

(článok doplnený  4.03.19) 

§2 200 metrov na čas 
 

Definícia 
3.2.022   Preteky “200 m na čas” sú preteky s letmým štartom, ktoré začnú od čiary  

200  m  a   využívajú  sa  na  určenie  účastníkov  a nasadzovanie  pre preteky 
v šprinte. 

(text upravený 1.01.02) 

Priebeh jazdy 
3.2.023   Pretekári štartujú v poradí určenom rozhodcami. 

3.2.024   Pretekár musí vstúpiť na dráhu v momente, keď ho obehne predchádzajúci 
pretekár, ktorý spustil časomieru. 

(text upravený 1.01.02) 

3.2.025   Vzdialenosť, vrátane rozbehu a 200 metrov, je určená podľa dĺžky dráhy 
nasledovne: 

−  250 metrové dráhy a kratšie: 3,5 okruhu 

−  285,714 metrové dráhy: 3,0 okruhy 

−  333,33 metrové dráhy: 2,5 okruhu 

−  400 metrové dráhy: 2,0 okruhy 

3.2.026   [zrušené 1. Januára 2002] 

3.2.027   V prípade zhodného času medzi príslušnými pretekármi, rozhodujúci bude 
čas dosiahnutý na posledných 100 metrov. V prípade, že posledných 100 
metrov sa  nemeria alebo aj  v tomto prípade majú zhodný čas,  poradie 
dotyčných pretekárov sa určí losovaním. 

(text upravený 30.09.10) 

3.2.028   V prípade nehody, pretekár má nárok na nový štart. Povolený je iba jeden 
nový štart. 

(text upravený 1.01.02; 1.01.04) 
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§ 3   Šprint 
 

Definícia 
3.2.029   Šprint sú preteky medzi 2 až 4 pretekármi na 2 alebo 3 okruhy. 

(text upravený 4.07.03) 

Organizácia pretekov 
3.2.030   Preteky sú organizované podľa tabuľky uvedenej v článku 3.2.050. 

3.2.031   ( N )  Preteky musia zahŕňať minimálne: 

−       8 pretekárov; 

−       200 metrov na čas letmým štartom; 

−       1/4 finále, priamo; 

−       1/2 finále, na 2 víťazstvá z eventuálnych troch jázd; 

−       finále 3.-4. a  1.-2. miesto, na 2 víťazstvá z eventuálnych troch jázd. 

(text upravený 30.03.09; 14.10.16; 1.10.19) 

3.2.032   [zrušené 20.06.14] 

3.2.033   Na pretekoch Pohára národov a Majstrovstvách sveta, súťaž v šprinte je 
určená pre 28 pretekárov. Pre ostatné súťaže môže byť použitý rovnaký 
formát s menším počtom pretekárov na základe tabuľky art. 3.2.050 
kvalifikácia pre 16 alebo 8 pretekárov. 

Pred prvým kolom sa musí konať kvalifikácia na 200 metrov na čas, ktorá 
určí najrýchlejších 28 pretekárov do pretekov v šprinte a ich nasadzovanie 
do rozjázd. 

(text upravený 26.08.04; 10.06.05; 1.02.11; 20.06.14; 14.10.16) 

Preteky v šprinte 
3.2.034   [zrušené 1. Januára 2002] 

3.2.035   Na  dráhach  kratších  než  333,33  metrov,  preteky  sa  idú  na  3  okruhy. 
Na dráhach 333,33 metrov a dlhších, preteky sa idú na 2 okruhy. 

(text upravený 1.01.03) 

3.2.036   V prípade, ak pretekár odstúpi z jazdy, v ktorej štartujú dvaja pretekári, jeho 
súper sa musí dostaviť na štartovú pásku, aby bol vyhlásený za víťaza. Nemusí 
absolvovať vzdialenosť. 

3.2.037   Pozícia na štarte sa určuje losovaním. Pretekár, ktorý si vylosoval číslo jedna 
musí štartovať z vnútorného okraja dráhy. 

V jazdách, ktoré sa idú vo dvojici, druhý pretekár musí štartovať v druhej 
rozjazde z vnútorného okraja dráhy. 

V rozhodujúcej rozjazde sa bude konať nové losovanie. 

(text upravený 1.01.02) 
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Priebeh jazdy 
3.2.038   Preteky sa odštartujú píšťalkou. 

3.2.039   Pretekár   na   vnútornej   strane   dráhy,   ak   nie   je   predbehnutý   iným 
pretekárom, musí ísť na špici minimálne rýchlosťou chôdze až na čiaru 
stíhačov na opačnej strane dráhy a nesmie žiadnym spôsobom nútiť svojho 
súpera, aby ho predbehol. Prípustné sú maximálne dve státia pre každú 
jazdu. Maximálna doba státia je 30 sekúnd, po ktorej vedúci pretekár na 
pokyn  štartéra  musí  pokračovať.  Ak  tak  neurobí,  štartér  jazdu  ukončí a 
druhý pretekár bude vyhlásený víťazom rozjazdy. V prípade jázd, v ktorých 
štartujú traja alebo štyria pretekári, preteky sa budú okamžite opakovať s 
dvomi alebo tromi pretekármi, bez relegovaného pretekára. 

(text upravený 1.01.02; 1.01.04; 1.10.11) 

3.2.040   [zrušené 1. Januára 2002] 

3.2.041  Pred čiarou posledných 200 metrov alebo pred začatím záverečného šprintu, 
pretekári môžu využívať celú šírku dráhy, ale napriek tomu musia ponechať 
dostatočný priestor súperovi pre predbehnutie a zdržať sa akýchkoľvek 
manévrov, ktoré by mohli vyvolať kolíziu, pád alebo prinútiť ktoréhokoľvek 
pretekára opustiť dráhu. 

3.2.042   Počas záverečného šprintu, aj keď začal pred záverečnými 200 metrami, 
každý pretekár musí až do cieľa zostať vo svojom jazdnom pruhu, pokiaľ 
nemá náskok najmenej jednej dĺžky bicykla, a nesmie žiadnym spôsobom 
brániť súperovi pri predbiehaní. 

(text upravený 1.01.02) 

3.2.043   Pretekár nesmie útočiť alebo predbiehať súpera zľava, ktorý sa nachádza v 
šprintérskom území. 

Ak vedúci pretekár opustí šprintérke územie a jeho súper sa pokúsi 
predbehnúť ho zľava, nemôže sa vrátiť do tohto pruhu, pokiaľ nemá náskok 
najmenej jednej dĺžky bicykla. 

3.2.044   Pretekár,  ktorý   predbieha   svojho   súpera   sprava,   ktorý   sa   nachádza v 
šprintérskom území, nesmie ho pri tom tiesniť alebo ho náhle nútiť  znížiť 
rýchlosť. 

3.2.045   Pretekár, ktorý začal šprint mimo šprintérskeho územia, nesmie klesnúť do 
tohto územia, ktoré je už obsadené súperom, pokiaľ nemá náskok najmenej 
jednej dĺžky bicykla. 

(text upravený 1.01.02) 

3.2.046   [presunuté do článku 3.2.008 dňa 12.06.20] 

3.2.047   Ak v jazdách, v ktorých štartujú traja alebo štyria pretekári, pretekár, ktorý sa 
správa nevhodným spôsobom a zvýhodňuje iného pretekára, bude 
relegovaný.  Preteky  sa  budú  okamžite  opakovať  s dvomi  alebo  tromi 
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pretekármi, bez relegovaného pretekára. 

(text upravený 1.01.02) 

Zastavenie pretekov 
3.2.048   Preteky môžu byť zastavené iba v týchto prípadoch: 

1.   v prípade pádu. 
Ak  je  pád  zapríčinený  pretekárom  úmyselne,  tento  pretekár  bude 
relegovaný alebo diskvalifikovaný z celých pretekov podľa závažnosti 
spáchaného  priestupku  a  druhý  pretekár  bude  vyhlásený  víťazom. V 
prípade jázd, v ktorých štartujú traja alebo štyria pretekári, preteky sa 
budú   okamžite   opakovať   s dvomi   alebo   tromi   pretekármi,   bez 
relegovaného pretekára. 

V prípade, že pád bol spôsobený pretekárom, ktorý išiel v zákrute príliš 
pomaly alebo akýmkoľvek iným neúmyselným zavinením, jazda sa bude 
okamžite  opakovať  a pretekár,  ktorý  pád  spôsobil  bude  štartovať z 
vnútorného okraja dráhy. 

Ak pád nie je spôsobený chybou pretekára, rozhodcovia rozhodnú, či sa 
jazda   bude   opakovať   s pretekármi   v   rovnakom   poradí   alebo   či 
umiestnenia v čase pádu sa budú považovať za konečné. 

2.   v prípade defektu. 

3.   V prípade poruchy podstatnej časti bicykla. 

Vo všetkých týchto troch prípadoch rozhodcovia rozhodnú, či je jazda sa 
bude opakovať v rovnakom poradí, alebo či umiestnenia v čase udalosti sa 
budú považovať za konečné. 

4.   v týchto prípadoch: 
a) Ak pretekár stratí rovnováhu, spadne alebo sa dotkne súpera alebo 

bariéry, jazda sa bude opakovať a dotyčný pretekár bude štartovať z 
vnútorného okraja dráhy. 

b) Ak štartér spozoruje zjavný priestupok a zastaví jazdu pred 
zazvonením, ktoré označuje začiatok posledného okruhu, rozhodcovia 
môžu relegovať alebo diskvalifikovať pretekára, ktorý priestupok 
spôsobil. Druhý pretekár bude vyhlásený víťazom alebo v prípade 
jázd troch alebo štyroch pretekárov, jazda sa bude okamžite opakovať 
s dvomi alebo tromi pretekármi. 

(text upravený 1.01.02) 

3.2.049  Ak pretekár, ktorý priestupok spôsobil nie je relegovaný alebo diskvalifikovaný, 
jazda sa bude opakovať a súper rozhodne o svojej štartovej pozícii. 

(text upravený 1.01.02; 12.06.20) 
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3.2.050   Tabuľka pretekov v šprinte: 

 POHÁR NÁRODOV A MAJSTROVSTVÁ SVETA 
 

ŠTARTUJÚCI SYSTÉM JAZDA ZLOŽENIE Prvý Ostatný(í) 
 

28  

4 najlepší 
postupujú 

priamo 

1/16 Finále 

12 x 2  1 = 12 

1 N1 –  1
A 

 
 
 

 
Umiestnenie na  
17 až 28 mieste 

podľa kvalifikácie 
200 m na čas 

2 N2 – 2
A 3 N3 – 3
A 4 N4 – 4
A 5 N5 – N28 5
A 6 N6 – N27 6
A 7 N7 – N26 7
A 8 N8 – N25 8
A 9 N9 – N24 9
A 1

0 
N10 – N23 1

0
A 

1
1 

N11 – N22 1
1
A 

1
2 

N12 – N21 1
2
A 

1
3 

N13 – N20 1
3
A 

1
4 

 N14 – N19 14
A 1

5 
 N15 – N18 15

A 1
6 

 N16 – N17 16
A  

16 1/8 Finále 

8 x 2  1 = 8 

1 1A – 16A 1B  
 

Umiestnenie na  
9 až 16  

mieste podľa 
kvalifikácie 

200 m na čas 

2 2A – 15A 2B 

3 3A – 14A 3B 

4           4A – 13A 4B 

5           5A – 12A 5B 

6           6A – 11A 6B 

7           7A – 10A 7B 

8           8A – 9A 8B 
 

8 1/4 Finále 

4 x 2  1 = 4 
(2jazdy, 

3 ak je potrebné) 

1 1B – 8B 1C Umiestnenie na 5 až 8 
mieste podľa 

kvalifikácie 200 m 
 na čas 

2 2B – 7B 2
C 3  3B – 6B 3
C 4  4B – 5B 4
C  

4 1/2 Finále 

2 x 2  1 = 2 
(2jazdy, 

3 ak je potrebné) 

1 1C – 4C 1D1 1D2 

2 2C – 3C 2D1 2D2 

 

4 Finále 

2 x 2  1 = 2 
(2jazdy, 

3 ak je potrebné) 

1 1D1 – 2D1 1. (zlato) 2. (striebro) 

2 1D2 – 2D2 3. (bronz) 4. 

 

(text upravený 26.08.04; 10.06.05; 20.06.14;14.10.16; 05.04.17) 
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OLYMPIJSKÉ HRY 
 

ŠTARTUJÚCI SYSTÉM JAZDA ZLOŽENIE Prvý Ostatný(í) 
 

24 1/32 Finále 

12 x 2  1 = 12 

1 N1 – N24 1A1 1A2 

2 N2 – N23 2A1 2A2 

3 N3 – N22 3A1 3A2 

4 N4 – N21 4A1 4A2 

5 N5 – N20 5A1 5A2 

6 N6 – N19 6A1 6A2 

7 N7 – N18 7A1 7A2 

8 N8 – N17 8A1 8A2 

9 

10 

N9 – N16 9A1 9A2 

10 N10 – N15 10A1 10A2 

11 N11 – N14 11A1 11A2 

12 N12 - N13 12A1 12A2 

12 
Opravy 

4 x 3  1 = 12 

1 1A2 - 8A2 - 9A2 1B Podľa 
kvalifikácie 
200 metrov 

2 2A2 - 7A2 - 10A2 2B 

3 3A2 - 6A2 - 11A2 3B 

4 4A2 - 5A2 - 12A2 4B 
 

16 1/16 Finále 

8 x 2  1 = 8 

1 1A1 - 4B 1C1 1C2 

2 2A1 - 3B 2C1 2C2 

3 3A1 - 2B 3C1 3C2 

4 4A1 - 1B 4C1 4C2 

5 5A1 - 12A1 5C1 5C2 

6 6A1 - 11A1 6C1 6C2 

7 7A1 - 10A1 7C1 7C2 

8 8A1 - 9A1 8C1 8C2 
 

8 
Opravy 

4 x 2  1 = 4 
1 1C2 - 8C2 1D1 Podľa 

kvalifikácie 

200 metrov 

2 2C2 - 7C2 2D1 

3 3C2 - 6C2 3D1 

4 4C2 - 5C2 4D1 
 

12 
 

1/8 Finále 

6 x 2  1 = 6  

1 1C1 - 4D1 1E1 1E2 
 2 2C1 - 3D1 2E1 2E2 

 3 3C1 - 2D1 3E1 3E2 

 4 4C1 - 1D1 4E1 4E2 

 5 5C1 - 8C1 5E1 5E2 

 6 6C1 - 7C1 6E1 6E2 

 6 Opravy 

2 x 3  1 = 2 

1 6C1 - 7C1 1F1 Podľa 
kvalifikácie 
200 metrov 2 6C1 - 7C1 2F1 

 
8 

1/4 Finále 

4 x 2  1 = 4 
(na 2jazdy, 3 ak je 

potrebné) 

1 1E1 - 2F1 1G1 

O 5 – 8 
miesto 

2 2E1 - 1F1 2G1 

3 3E1 - 6E1 3G1 

4 4E1 - 5E1 4G1 
 

     
 

1/2 Finále 1 1G1 – 4G1 1H1 1H2 
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4 2 x 2  1 = 2 
(na 2jazdy, 

3 ak je potrebné) 

 

2 2G1 – 3G1 2H1 2H2 

 

4 Finále 

2 x 2  1 = 2 
(na 2jazdy, 

3 ak je potrebné) 

1 

 

1H1 – 2H1 zlato striebro 

2 1H2 – 2H2    bronz štvrtý 

 

(text upravený 25.09.07; 4.03.19) 

§ 4   Stíhacie preteky jednotlivcov 
 

Definícia 
3.2.051   Dvaja  pretekári  súťažia  na  určenú  vzdialenosť.  Pretekári  štartujú  každý z 

opačnej strany dráhy. Víťazom sa stane pretekár, ktorý dostihne druhého 
pretekára alebo ten, kto dosiahne najrýchlejší čas. 

(text upravený 1.01.02) 

Organizácia pretekov 
3.2.052   Preteky sa idú na: 

−  4 km – Muži 

−  3 km – Ženy 

−  3 km – Muži Juniori 

−  2 km – Ženy Juniorky 

3.2.053   Preteky sa organizujú v dvoch sériách: 
1. Kvalifikačné kolá, z ktorých vzídu 4 najlepší pretekári podľa najlepšie 

dosiahnutých časov. 
2. Finále 

Pretekári s dvomi najlepšími časmi sa stretnú vo finále o prvé a druhé 
miesto,  zatiaľ  čo  dvaja  ďalší  sa  stretnú  vo  finále  o tretie  a štvrté 
miesto. 

(text upravený 26.08.04) 

3.2.054   [článok zrušený 4.03.19] 

3.2.055   V kvalifikačných kolách rozhodcovia zostavia rozpis jednotlivých jázd podľa 
výkonností pretekárov, ktoré pokladajú za približne rovnaké, okrem dvoch 
pretekárov, ktorých považujú za najlepších. 

3.2.056   V kvalifikačných kolách sa berú do úvahy iba časy pretekárov. 

Ak   je   pretekár   dostihnutý,   musí   dokončiť   vzdialenosť,   aby   sa   mu 
zaznamenal čas. 

Dostihnutý pretekár nesmie jazdiť v závetrí súpera, ani ho obehnúť, inak 
bude diskvalifikovaný. Podobne pretekár, ktorý ho dostihol, nesmie jazdiť za 
ním v závetrí, inak bude diskvalifikovaný.  

(text upravený 1.10.19) 



PRAVIDLÁ SZC 

 

SK01/2021 DRÁHA Strana 19 z 114 

3.2.057   V pretekoch  dvoch  pretekárov  zo  štyroch  najlepších  (finále),  ak  jeden 
pretekár dostihne druhého, preteky sa považujú za ukončené. 

3.2.058  Pretekár je považovaný za dostihnutého v momente, keď os šliapania 
súperovho bicykla dosiahne rovnakú úroveň s osou šliapania vlastného 
bicykla. 

3.2.059   [článok zrušený 1.10.19] 

3.2.060   V prípade, že pretekár nenastúpi na štart finále, jeho súper bude vyhlásený 
víťazom. 

Ak  pretekár  nenastúpi  na  štart  finále  o 1.  a 2.  miesto,  umiestni  sa 
na 2. mieste; pretekár, ktorý nenastúpi na  štart finále o 3. a 4. miesto, 
umiestni sa na 4. mieste. Ak príčina nenastúpenia na štart nie je akceptovaná,  
absentujúci  pretekár  bude  diskvalifikovaný  a jeho  miesto ostane voľné. 

3.2.061   V prípade, že pretekári dosiahnu rovnaké časy, pretekár, ktorý dosiahne 
lepší čas v poslednom okruhu bude považovaný za víťaza. 

(text upravený 13.06.08) 

Príprava dráhy 
3.2.062   (článok zrušený 21.06.18) 

3.2.063   Miesto štartu oboch pretekárov sa nachádza na protiľahlých bodoch dráhy. 

3.2.064   Miesto štartu pred hlavnou tribúnou musí byť označené červeným diskom. 
Miesto štartu na protiľahlej rovinke musí byť označené zeleným diskom. 

3.2.065   (N)    Pri    každom    mieste    cieľa    musí    byť    nainštalované   zariadenie 
na zaznamenanie času každého pretekára, ktoré aktivuje zelené svetlo a 
červené svetlo, aby indikovalo moment prejazdu príslušných pretekárov. 

3.2.066   Ukazovateľ  okruhov  a zvonec  musí  byť  umiestnený  pri  cieľovej  čiare 
každého pretekára. 

3.2.067   (N) Pri prejazde každého pretekára cieľovou páskou, na elektronickej tabuli sa 
zobrazuje počet dokončených okruhov, čas každého pretekára a rozdiel 
medzi časmi dvoch pretekárov po každom pol -okruhu a konečný čas. 

3.2.068   Na  dráhach,  ktorých  veľkosť  je  taká,  že  určenú  vzdialenosť  nemožno 
vyjadriť celým počtom okruhov, miesto posledného kilometra musí byť 
označené červenou vlajkou pre pretekára, ktorý začína pri červenom disku a 
zelenou vlajkou pre pretekára, ktorý začína pri zelenom disku. V pretekoch 
junioriek sa označuje posledných 500 metrov. 

(text upravený 20.09.05) 

3.2.069   (N) Na štarte, každý pretekár je držaný v štartovacom bloku. 

Priebeh jazdy 

3.2.070   Štartuje sa z vnútorného okraja dráhy. 
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3.2.071   Miesto štartu pretekárov: 
a) pre kvalifikačné kolá; rozhodcovia určia každému pretekárovi miesto 

štartu. 
b) vo finále; pretekár, ktorý v predchádzajúcom kole dosiahol lepší čas 

bude končiť pred hlavnou tribúnou. 

(text upravený 1.01.02; 26.08.04; 26.06.07; 4.03.19) 

3.2.072   Štartér   musí   zastaviť   preteky   dvojitým   výstrelom   z pištole   v prípade 
chybného štartu, alebo nehody. Jazda sa bude hneď opakovať podľa článkov 
3.2.074 a 3.2.075. 

(text upravený 20.09.05; 4.03.19) 

3.2.073   Počas finále, výstrel z pištole označí koniec jazdy v momente, keď pretekár 
posledný krát pretne cieľovú čiaru po absolvovaní celej vzdialenosti alebo v 
momente, keď jeden pretekár dostihne druhého pretekára. 

(text upravený 1.10.11) 

Nehody 
(časť podľa článku 3.2.021ter) 

3.2.074   Kvalifikačné kolá: 
V prvom pol -okruhu; v prípade nehody, jazda bude zastavená a bude sa 
okamžite bude opakovať. 

Po prvom pol -okruhu jazda sa nezastavuje. Pretekárovi, ktorého postihla 
nehoda, bude umožnené opakovať jazdu na konci kvalifikačných kôl (buď 
samostatne na čas alebo vo dvojici proti inému pretekárovi v rovnakej 
situácii). 

(text upravený 1.01.02; 1.01.04; 4.03.19) 

3.2.075   Finále: 

V prípade nehody v prvom pol okruhu budú preteky zastavené a reštartované 
okamžite pre obidvoch pretekárov. 
Po prvom pol okruhu nie je braná do úvahy žiadna nehoda. Pretekár 
postihnutý nehodou je považovaný za porazeného vo finále. 

(text upravený 1.01.02; 1.01.04; 26.08.04; 26.06.07; 05.03.18; 4.03.19) 

3.2.076   [článok presunutý do článku 3.2.021ter od 4.03.19] 

3.2.076   [zrušené 1. Januára 2002] 
bis 

§ 5   Stíhacie preteky družstiev 

Definícia 
3.2.077   Stíhacie   preteky   družstiev   sú   preteky   dvoch   súperiacich   družstiev 

štartujúcich každé z opačnej strany dráhy. Víťazom sa stane družstvo, ktoré 
dostihne druhé družstvo alebo dosiahne najrýchlejší čas. 
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Preteky  sa  idú  na  štyri  kilometre  v družstvách  zložených zo štyroch 
pretekárov. 

(text upravený 1.01.02; 26.06.07; 25.02.13; 12.06.20) 

Organizácia pretekov 
3.2.078   S výnimkou špecifických (aj nepriamych) detailov v tomto odseku, pravidlá 

pre stíhacie preteky jednotlivcov platia rovnako aj pre stíhacie preteky 
družstiev. 

3.2.079   Družstvá  sa  skladajú  z pretekárov  prihlásených  na  túto  súťaž.  Zloženie 
družstva sa môže meniť medzi súťažnými kolami. Neúplný tím v zmysle článku 
3.2.077 nemôže štartovať. 

Vedúci družstva musí oznámiť rozhodcom akékoľvek zmeny aspoň 30 minút 
pred štartom príslušného súťažného kola. 

(text upravený 1.01.02, 30.09.10; 21.06.18; 4.03.19) 

3.2.080   Tretí pretekár každého družstva určuje čas a umiestnenie družstva. Čas sa 
meria na predné koleso tretieho pretekára každého družstva. 

(text upravený 1.01.02, 1.01.03) 

3.2.081   Družstvo je dostihnuté, keď družstvo súpera (najmenej 3 pretekári jazdiaci 
pohromade) k nemu dorazí na vzdialenosť jedného metra alebo menej. 

3.2.082   Kvalifikačné  kolá  sú  organizované  takým  spôsobom,  aby  z nich  vzišli 4 
najlepšie družstvá, 8 družstiev pre Pohár národov, Majstrovstvá sveta a 
Olympijské Hry. 

(text upravený 1.01.02; 26.08.04; 26.06.07; 21.06.18) 

3.2.083   V kvalifikácii jazdia družstvá na čas.  

V závislosti od počtu zaregistrovaných družstiev môže rozhodcovský zbor 
rozhodnúť o tom, že v kvalifikačnom kole nastúpia v každej jazde dve družstvá. 

 Rozhodcovia zostavia rozpis jednotlivých jázd  podľa  výkonností  družstiev,  
ktoré podľa oznámenia od športových riaditeľov pri registrácii družstiev  
pokladajú  za  približne  rovnaké, okrem dvoch družstiev, ktoré považujú za 
najlepšie. 

(text upravený 14.10.16; 01.07.17) 

3.2.084   [zrušené 1.01.02] 

3.2.085   Tieto preteky sa organizujú v dvoch sériách: 
1. Kvalifikačné   kolá,   z ktorých   vzídu   4   najlepšie   družstvá   podľa 

dosiahnutých časov. 
2. Finále 

Družstvá s dvoma najlepšími časmi sa stretnú vo finále o prvé a druhé 
miesto, dve ďalšie sa stretnú vo finále o tretie a štvrté miesto. 
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Na   Pohároch národov,   Majstrovstvách   sveta   a Olympijských   hrách 
8 najlepších družstiev podľa dosiahnutých časov z kvalifikačných kôl bude 
vzájomne súťažiť v prvom súťažnom kole nasledovne: 
Družstvo   so   6.   najrýchlejším   časom   proti   družstvu,   ktoré   získalo 
7. najrýchlejší čas; 
Družstvo    s    5.    najrýchlejším    časom    proti    družstvu,    ktoré    získalo 
8. najrýchlejší čas; 
Družstvo   so   2.   najrýchlejším   časom   proti   družstvu,   ktoré   získalo 
3. najrýchlejší čas; 
Družstvo s najrýchlejším časom proti družstvu, ktoré získalo 
4. najrýchlejší čas; 

Všetky družstvá z prvého súťažného kola budú súťažiť vo finále. Jednotlivé 
jazdy sa idú v opačnom poradí ako je uvedené nižšie. 

Víťazi posledných dvoch jázd z prvého súťažného kola postupujú priamo 
do finále o prvé a druhé miesto. 

Zostávajúcich  6  družstiev  bude  zoradených  podľa  ich  časov  z prvého 
súťažného kola a budú súťažiť vo finále nasledovne: 
Dve najrýchlejšie družstvá pôjdu vo finále o 3. a 4. miesto. 

Len na Olympijských hrách: 
Ďalšie dve najrýchlejšie družstvá pôjdu vo finále o 5. a 6. miesto. 
Posledné dve družstvá pôjdu vo finále o 7. a 8. miesto. 

(text upravený 1.01.02; 26.08.04; 26.06.07; 1.02.11; 20.06.14; 14.10.16) 

3.2.086   V posledných dvoch rozjazdách prvého kola pretekov, ak je jedno družstvo  
dostihnuté druhým, je druhé družstvo vyhlásené za víťaza a zastaví sa čo 
najskôr, aby umožnil dostihnutému družstvu dokončiť vzdialenosť a tým 
zaznamenať čas. V prípade, že jedno, alebo obidve družstvá dostihnú svojich 
súperov, použijú sa časy z kvalifikačného kola, aby sa určilo, ktoré z týchto 
družstiev skončí ako lepšie. 

Ak počas finále jedno družstvo je dostihnuté druhým družstvom, preteky sa 
považujú za ukončené a druhé družstvo bude vyhlásené víťazom. 

V obidvoch vyššie uvedených situáciách výstrel z pištole označuje koniec 
pretekov v okamihu, keď družstvo prechádza cieľovou čiarou v plnej 
vzdialenosti alebo v okamihu, keď jedno družstvo dostihne druhé. 

(text upravený 20.06.19; 1.10.19) 

3.2.087   Nekompletné družstvá nebudú pripustené na  štart, navyše nekompletné 
družstvá budú diskvalifikované. 

V prípade, že družstvo nenastúpi na štart prvého súťažného kola, žiadna 
náhrada  nie  je  možná.  Družstvo,  ktoré  nenastúpi  na  štart  sa  umiestni na 
8. mieste. 
Ak niekoľko družstiev nenastúpi na štart, umiestnia sa na 8. mieste a vyššie 
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podľa časov dosiahnutých v kvalifikačných kolách. Ak príčina nenastúpenia na 
štart nie je akceptovaná Rozhodcovským zborom, absentujúce družstvo bude  
diskvalifikované  a jeho  miesto  ostane  voľné.  Družstvo,  ktoré  sa dostaví   
na   štart,   musí   štartovať   samostatne,   aby   zaznamenalo   čas na určenie 
zloženia finále. 

(text upravený 26.06.07; 1.10.11) 

3.2.088   V prípade, že družstvo nenastúpi na štart finále, jeho súper bude vyhlásený 
víťazom a družstvo, ktoré neštartovalo, sa v rozjazde umiestni ako druhé. 

Ak príčina nenastúpenia na štart nie je akceptovaná Rozhodcovským zborom, 
absentujúce družstvo bude diskvalifikované a jeho miesto ostane voľné. 

3.2.089   Prípady  družstiev,  ktoré  nenastúpia  na  štart  alebo  majú  zhodný  čas, sa 
rozhodnú podľa pravidiel, ktoré platia pre stíhacie preteky jednotlivcov 
a v súlade s článkom 3.3.012. 

(text upravený 1.01.02; 12.06.20) 

Príprava dráhy 
3.2.090   (N) Elektronická časová páska musí byť nastavená na čiare stíhačov takým 

spôsobom,  aby  zaznamenala  cieľ  predného  kolesa  tretieho  pretekára 
každého družstva. 

(text upravený 1.01.02) 

3.2.091   Čas sa meria a zaznamenáva každý ukončený pol -okruh podľa predného 
kolesa tretieho pretekára. 

(text upravený 1.02.11) 

Priebeh jazdy 
3.2.092   Pri štarte stoja všetci pretekári družstva vedľa seba za štartovou čiarou. 

Bočný rozstup medzi pretekármi je jeden meter. 

(N)  Pretekár  umiestnený  na  vnútornom  okraji  dráhy  musí  byť  držaný 
štartovacím blokom a je vedúcim pretekárom. 

(text upravený 3.03.14) 

3.2.093   [zrušené 3.03.14] 

3.2.094   Štartér musí zastaviť preteky v prípade chybného štartu alebo nehody 
dvojitým výstrelom z pištole, napríklad ak jeden z pretekárov odštartuje skôr 
alebo ak pretekár na vnútornom okraji dráhy nepreberie vedenie. 

(text upravený 1.01.02; 4.03.19) 

3.2.095   [článok presunutý do článku 3.2.021ter od 4.03.19] 

3.2.096    Tlačenie medzi členmi toho istého družstva je prísne zakázané pod hrozbou 
diskvalifikácie v kvalifikačných kolách a relegácie v prvom súťažnom kole. 
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Vo finále takéto družstvo bude porazené. 

(text upravený 1.01.02, 26.08.04, 26.06.07) 

3.2.097   Keď rozhodcovia spozorujú, že družstvo bude dostihnuté, aby sa zabránilo 
kolízii s druhým družstvom alebo aby mu nebolo bránené v ďalšej jazde, 
musia červenou zástavkou a píšťalkou signalizovať družstvu, ktoré bude 
dostihnuté, že nemôže uskutočniť žiadne ďalšie striedanie a musí zostať v 
dolnej časti dráhy až do momentu, keď bude družstvom súpera predbehnuté. 

Akékoľvek nerešpektovanie tohto pokynu bude mať za následok okamžitú 
diskvalifikáciu družstva. 

(text upravený 1.01.02; 20.06.19) 

3.2.098  Jazda sa končí okamihom, keď tretí pretekár každého družstva pretne 
posledný  krát   cieľovú  čiaru   po   absolvovaní  celej  vzdialenosti,  alebo 
vo finále, v momente, keď jedno družstvo (minimálne 3 pretekári 
pohromade) dostihne iné družstvo. 

(text upravený 1.01.02) 

Nehody 
(časť podľa článku 3.2.021ter) 

3.2.099   Kvalifikačné kolo: 
V prvom pol -okruhu; ak ktorékoľvek družstvo postihne nehoda, preteky sú 
prerušené a okamžite reštartované. 

Ak dôjde k nehode v prvom pol -okruhu a postihnutý je iba jeden pretekár, 
družstvo môže buď pokračovať s 3 pretekármi alebo zastaviť. Ak sa družstvo 
rozhodne zastaviť, musí tak urobiť v priebehu jedného okruhu od miesta 
nehody alebo im hrozí diskvalifikácia. Tam, kde je to možné, druhé družstvo 
musí pokračovať. 

Družstvo pretekára, ktoré zastavilo po nehode, môže opakovať štart na 
konci kvalifikačných kôl, alebo vo vhodnej pozícii, aby nenarúšali prípravu iných 
tímov, ak tak rozhodol rozhodcovský zbor, prípadne s iným družstvom v 
rovnakej situácii. 

Ak družstvo je postihnuté nehodou v ďalšej jazde, musí pokračovať s tromi 
pretekármi inak bude diskvalifikované. 

 (text upravený 1.01.02; 1.02.03; 1.01.04; 26.08.04; 26.06.07; 25.02.13; 21.06.18; 
4.03.19; 1.10.19) 

3.2.100   Prvé súťažné kolo a finále: 
V prvom pol -okruhu; ak ktorékoľvek družstvo postihne nehoda, preteky sú 
prerušené a okamžite reštartované. 

Po prvom pol -okruhu žiadna nehoda sa neberie do úvahy. Družstvo musí 
pokračovať, ak má stále troch pretekárov na dráhe. 

V opačnom prípade družstvo musí zastaviť a: 
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−     bude relegované a umiestni sa podľa článku 3.3.012 pre prvé kolo; 

−       vo finále bude považované za porazené. 

 (text upravený 1.01.02; 26.08.04; 26.06.07; 4.03.19; 1.10.19; 12.06.20) 

§ 6   Kilometer a 500 metrov na čas 
 

Definícia 
3.2.101   Preteky  známe  ako  „kilometer“  respektíve  „500  metrov“  sú  preteky 

jednotlivcov na čas s pevným štartom. 

3.2.102  Na Svetovom pohári a Majstrovstvách sveta, tieto preteky sa jazdia na 
vzdialenosť 1000 metrov pre mužov a 500 metrov pre ženy. 

Organizácia pretekov 
3.2.103   [zrušené 14.10.16] 

3.2.104   Poradie štartu je stanovené rozhodcami. 

3.2.105   [zrušené 1.01.11] 

3.2.106   Kvalifikácia prebieha v rozjazdách po dvoch pretekároch, aby sa našlo osem 
najlepších pretekárov. Vo finále musí každý účastník absolvovať dráhu 
samostatne. 

 (text upravený 14.10.16) 

3.2.106   ( N ) Tieto preteky sú organizované v dvoch fázach: 
bis     1. Kvalifikačné kolá na výber 8 najlepších pretekárov na základe ich času; 

2. Finále 
V pretekoch triedy 1 a 2 vo Svetovom kalendári môžu byť preteky priamo ako 
finále. 

(text upravený 14.10.16; 01.07.17) 

3.2.107   V prípade zhody víťazom sa stane pretekár, ktorý dosiahne v poslednom kole 
najlepší čas. 

(text upravený 12.06.20) 

3.2.108   Všetci pretekári musia súťažiť na tých istých pretekoch. Ak tieto preteky nie je  
možné  dokončiť,  napríklad  kvôli  poveternostným  podmienkam,  celá súťaž 
sa  musí opakovať na  ďalších pretekoch a  časy z predchádzajúcich 
pretekov nebudú brané do úvahy. 

Priebeh jazdy 
3.2.109   (článok zrušený 21.06.18) 

3.2.110   (N) Na štarte, každý pretekár je držaný v štartovacom bloku. 

3.2.111   Štartuje sa z vnútorného okraja dráhy. 
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Nehody 

(časť podľa článku 3.2.021ter) 
3.2.112   V  prípade  nehody, ak je to možné, pokračuje ďalší pretekár. Štartér nesmie 

prerušiť preteky, pokiaľ nie je na dráhe prekážka. Postihnutý pretekár 
(pretekári) musí  opakovať  štart, ak je to prípustné,  na konci kvalifikačných 
kôl, alebo vo vhodnom čase podľa rozhodnutia rozhodcovského zboru. 

Pretekár, ktorý bude postihnutý druhou nehodou počas nasledujúcej jazdy, 
bude eliminovaný (DNF). 

(text upravený 1.01.02; 1.01.04; 4.03.19; 1.10.19; 12.06.20) 

Finále 
3.2.112   V prípade nehody sa preteky zastavia a okamžite reštartujú.  
        bis Pretekár, ktorý utrpí druhú nehodu počas nasledujúcej jazdy, bude 

považovaný za porazeného. 

(článok doplnený 1.10.19; text upravený 12.06.20) 

3.2.113   [zrušené 1. Januára 2002] 

§ 7   Bodovacie preteky 
 

Definícia 
3.2.114   Bodovacie preteky je špecialita, v ktorej konečné umiestnenie sa určí podľa 

nahromadených bodov, ktoré pretekári získali v šprintoch alebo získaním 
okruhov náskoku. 

(text upravený 1.01.02; 1.01.03) 

Organizácia pretekov 
3.2.115  Podľa počtu prihlásených pretekárov na špecialitu, rozhodcovia môžu 

eventuálne vytvoriť kvalifikačné jazdy a určiť koľko  najlepšie umiestnených 
pretekárov z každej rozjazdy postúpi do finále. 

3.2.116   Na  dráhach dlhých 250  metrov a  kratších, bodovacie šprinty musia byť 
každý 10. okruh. 

Na  ostatných  dráhach  bodovacie  šprinty  musia  byť  po  takom  počte 
okruhov, ktorý sa približuje vzdialenosti 2 km, to znamená: 

−  každý 7. okruh na dráhach dlhých 285,714 metrov 

−  každý 6. okruh na dráhach dlhých 333,33 metrov 

−  každý 5. okruh na dráhach dlhých 400 metrov 
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3.2.117   Preteky sa uskutočnia na základe vzdialenosti, počtu kôl a počtu šprintov, ako je popísané v nasledujúcej tabuľke: 

 

Dĺžka 

dráhy 

(m) 

Udalos

ť 

Muži Elite Ženy Elite Juniori Juniorky 

Vzdialeno

sť 

(km) 

Kol

á 

šprin

t 

Vzdialeno

sť 

(km) 

Kol

á 

šprin

t 

Vzdialeno

sť 

(km) 

Kol

á 

šprin

t 

Vzdialeno

sť 

(km) 

Kol

á 

šprin

t 

250 

Kvalifik

. 
15 60 6 10 40 4 10 40 4 10 40 4 

Finále 30 120 12 20 80 8 20 80 8 15 60 6 

200 

Kvalifik

. 
14 70 7 10 50 5 10 50 5 8 40 4 

Finále 30 150 15 20 100 10 20 100 10 16 80 8 

285,71

4 

Kvalifik

. 
16 56 5 12 42 4 12 42 4 10 35 3 

Finále 30 105 10 20 70 7 20 70 7 16 56 5 

333,33 

Kvalifik

. 
14 42 7 10 30 5 10 30 5 10 30 5 

Finále 30 90 15 20 60 10 20 60 10 16 48 8 

400 

Kvalifik

. 
14 35 7 10 25 5 10 25 5 8 20 4 

Finále 30 75 15 20 50 10 20 50 10 16 40 8 
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Na Svetovom pohári a Majstrovstvách sveta vzdialenosti, počet kôl a počet šprintov musí byť ako je uvedené v 
nasledujúcej tabuľke: 

 

Dĺžka 

dráhy 

(m) 

Udalos

ť 

Muži Elite Ženy Elite Juniori Juniorky 

Vzdialeno

sť 

(km) 

Kol

á 

šprin

t 

Vzdialeno

sť 

(km) 

Kol

á 

šprin

t 

Vzdialeno

sť 

(km) 

Kol

á 

šprin

t 

Vzdialeno

sť 

(km) 

Kol

á 

šprin

t 

250 

Kvalifik

. 
20 80 8 15 60 6 15 60 6 10 40 4 

Finále 40 160 16 25 100 10 25 100 10 20 80 8 

200 

Kvalifik

. 
20 100 10 15 75 7 15 75 7 10 50 5 

Finále 40 200 20 25 125 12 25 125 12 20 100 10 

285,71

4 

Kvalifik

. 
20 70 7 16 56 5 16 56 5 10 35 3 

Finále 40 140 10 24 84 8 24 84 8 20 70 7 

333,33 

Kvalifik

. 
20 60 10 16 48 8 16 48 8 10 30 5 

Finále 40 120 20 25 75 15 25 75 15 20 60 10 

400 

Kvalifik

. 
20 50 10 16 40 8 16 40 8 10 25 5 

Finále 40 100 20 26 65 13 24 60 12 20 50 10 

 

Medzi všetkými šprintmi, od prvého do posledného šprintu musí byť rovnaký počet kôl podľa nasledujúceho: 

Dráhy kratšie ako 200 m – 15 kôl 

Dráhy od 200 m do menej ako 333,3 m - 10 kôl 

Dráhy 333,3 m - 6 kôl 

Dráhy 400 metrov a dlhšie - 5 kôl 
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V prípade, že celkový počet kôl nie je deliteľný uvedeným počtom kôl medzi 
šprintmi, „kolá navyše“ sa jazdia pred prvým šprintom. (Napríklad na trati 
285,7 m sa šprinty konajú každých 10 kôl. Ak sú preteky na 56 kôl, prvý šprint 
sa uskutoční po 16 kolách a potom každých 10 kôl). 

(text upravený 1.01.02; 1.01.03; 30.03.09; 4.03.19; 1.10.19) 

3.2.118   Prvý pretekár v každom šprinte získa 5 bodov, druhý 3 body, tretí 2 body a 
štvrtý jeden bod. Body získané v cieľovom šprinte sa zdvojnásobia (10 bodov, 
6 bodov, 4 body, 2 body). 

V prípade nerozhodného výsledku v šprinte budú mať pretekári rovnakú 
pozíciu s príslušnými bodmi pre túto pozíciu (napríklad ak dvaja pretekári 
budú na prvom mieste v šprinte, obaja získajú 5 bodov; v takomto prípade 
nesmie byť pridelené druhé miesto). 

Každý pretekár, ktorý získa kolo náskoku na hlavný pelotón, získa 20 bodov.  

Každý pretekár, ktorý stratí 1 okruh na hlavný pelotón, bude penalizovaný 
stratou 20 bodov. 

(text upravený 1.01.02; 1.01.03; 14.10.16; 12.06.20) 

3.2.119   Ak  dvaja alebo  viac  pretekárov majú  zhodný počet bodov, umiestnenie v 
záverečnom šprinte určí víťaza. 

(text upravený 1.01.02; 1.01.04) 

Priebeh jazdy 
3.2.120   Pred štartom, polovica pretekárov sa zoradí pozdĺž bariéry, druhá polovica sa 

zoradí v jednom rade v šprintérskom území. 

3.2.121   Štart je letmý, po absolvovaní jedného neutrálneho kola. 

3.2.122   Šprinty sa idú podľa pravidiel, ktorými sa riadia preteky v šprinte. 

3.2.123   [článok zrušený 12.06.20] 

3.2.124   [článok zrušený 1.10.19] 

3.2.125 Ak počas šprintu, ktorý sa započítava do bodovania, jeden alebo viac 
pretekárov získa(jú) okruh náskoku je mu(im) udelených 20 bodov. Body, 
ktoré sa udeľujú za šprint, sa pridelia okamžite v momente keď čelo pretekov 
pretne cieľovú čiaru (napríklad pretekárom v úniku alebo alebo tým, ktorí sú 
na čele pelotónu). 

(text upravený 1.01.02; 1.01.03; 1.10.19; 12.06.20) 

3.2.126   Jeden alebo viac pretekárov, ktorí odpadli z pelotónu a sú dostihnutí jedným 
alebo viacerými pretekármi, ktorí jazdia pred pelotónom, nemôžu viesť týchto 
pretekárov, inak budú diskvalifikovaní. 

(text upravený 1.01.03; 1.10.19) 
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3.2.127   Jeden  alebo  viacero  pretekárov,  ktorí  stratia  viac  okruhov  môžu  byť 
odvolaní Rozhodcovským zborom. 

(text upravený 1.01.02) 

3.2.128  [článok presunutý do článku 3.2.002 od 4.03.19] 

3.2.129   [článok presunutý do článku 3.2.002bis od 4.03.19] 

3.2.130  [článok presunutý do článku 3.2.002bis od 4.03.19] 

3.2.131   V prípade, ak  viac ako polovica pretekárov je postihnutá pádom, preteky sa 
musia  zastaviť  a  rozhodcovia  určia  dĺžku  prerušenia.  Nový  štart  bude z 
pozícií, na ktorých sa pretekári nachádzali v čase pádu. 

3.2.132   [článok presunutý do článku 3.2.020 bis dňa 12.06.20] 

3.2.133  Ak sa dráha na pretekoch stane nepoužiteľná z akéhokoľvek dôvodu, 
rozhodcovia rozhodnú nasledovne: 

 
 

VZDIALENOSŤ ROZHODNUTIA 

Úplné opakovanie 
pretekov 

v ten istý deň 

Reštartovanie 
pretekov 

so získanými bodmi 

Výsledky budú 
považované za 

konečné 

 Prerušené pred Prerušené medzi Prerušené po 

10 km 8 km / 8 km 

15/16 km 10 km / 10 km 

20 km 10 km 10-15 km 15 km 

24 / 25 km 10 km 10-20 km 20 km 

30 km 15 km 15-25 km 25 km 

40 km 15 km 15-30 km 30 km 

(text upravený 1.01.02; 1.01.03) 

 

§ 8   Keirin 
 

Definícia 
3.2.134   Pretekári   súťažia   v šprinte   po    dokončení   určitého   počtu   okruhov 

za motorizovaným vodičom, ktorý opustí dráhu 3 kolá pred cieľom (na 
250m dráhach). Na dráhach s inou dĺžkou by mal motorizovaný vodič 
opustiť dráhu v momente najbližšom 750-tim metrom pred cieľom. 

 
Počet kôl bez motorizovaného vodiča sa musí rovnať počtu kôl za 
motorizovaným vodičom. 

(text upravený 1.01.02; 14.10.16; 4.03.19) 
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Organizácia pretekov 
3.2.135   Preteky musia zahŕňať minimálne: 

−  10 pretekárov; 

−  kvalifikačné kolo, 2 rozjazdy po 5 pretekárov; 

−  finále o  6. až 10. miesto; 

−  finále o  1. až 5. miesto; 

(text upravený 4.03.19) 
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Preteky musia byť organizované ako je uvedené v nasledovných tabuľkách: 
 

 1.kolo  
Počet pretekári Počet rozjazdy Počet pretekári na rozjazdu  

 

10 - 14 
 

2 
 

5-7 
Najlepší 3 finále 1-6 

4. až 6. finále 7-12 

 

 1.kolo Opravy 1/2 finals  
Počet 

pretekári 
Počet 

rozjázd 
Počet 

pretekári 

na rozjazdu 

Pretekári 
kvalifikov. 

1/2 finále 

Počet 
rozjázd 

Počet 
pretekári 

na rozjazdu 

Pretekári 
kvalifikov. 

1/2 finále 

Počet 
rozjázd 

Počet 
pretekári 

na rozjazdu 

 

15 - 21 3 5-7 2 2-3 5-7 2-3    
Najlepší 3 finále 1-6 

Ostatní  finále 7-12 
22 - 28 4 5-7 2 4 3-5 1 2 6 

29 - 42 6 4-7 1 6 3-6 1   
 

 1.kolo Opravy 1/4 finále Opravy 1/2 finále  
Počet 

pretekári 
Počet 

rozjázd 

Počet 
pretekári 
rozjazda 

Pretekári 
kvalifikov. 
1/4 finále 

Počet 
rozjázd 

Počet 
pretekári 
rozjazda 

Pretekári 
kvalifikov. 
1/4 finále 

Počet 
rozjázd 

Počet 
pretekári 
rozjazda 

Pretekári 
kvalifikov. 
1/2 finále 

Počet 
rozjázd 

Počet 
pretekári 
rozjazda 

Pretekári 
kvalifikov. 
1/2 finále 

Počet 
rozjázd 

Počet 
pretekári 
rozjazda 

 

43 - 49 7 6-7 1 6 6-7 2 3 6-7 2 2 6-7 3 2 6 Najlepší 3 finále 1-6 

Ostatní  finále 7-12 50 - 56 8 6-7 1 7 6-7 2 4 5-6 2 2 7 2 

57 - 63 9 6-7 1 8 6-7 2 4 6-7 2 4 4-5 1 

64 - 70 10 6-7 1 9 6-7 2 4 7 2 4 5 1 

 
DĹŽKA DRÁHY POČET OKRUHOV VODIČ (Počet okruhov do cieľa) 

250 8 2.5 

285,714 7 2.5 

333,33 6 2 

400 

 

 

5 1.5 
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PRÍKLAD ZLOŽENIA PRETEKOV KEIRIN PRE 28 PRETEKÁROV 

1.KOLO 

Zloženie: 4 ROZJAZDY po 7 pretekárov  

 A B C D 

 R1 R2 R3 R4 

 R8 R7 R6 R5 

 R9 R10 R11 R12 

 R16 R15 R14 R13 

 R17 R18 R19 R20 

 R24 R23 R22 R21 

 R25 R26 R27 R28 

Skratky: „R“ Poradie podľa posledného UCI Keirin rankingu jednotlivcov. Ak nie je ranking, losovaním. 

 

Výsledky: *QA1 *QB1 *QC1 *QD1 

 *QA2 *QB2 *QC2 *QD2 

 QA3 QB3 QC3 QD3 

 QA4 QB4 QC4 QD4 

 QA5 QB5 QC5 QD5 

 QA6 QB6 QC6 QD6 

*Pretekári, ktorí sa kvalifikovali do 2. kola (semifinále) – ostatní pretekári sa zúčastnia opráv. 

OPRAVY 

Zloženie: 4 ROZJAZDY po 5 pretekárov  

 QA3 QB3 QC3 QD3 

 QD4 QC4 QB4 QA4 

 QC5 QB5 QA5 QD5 

 QB6 QA6 QD6 QC6 

 QA7 QD7 QC7 QB7 

     

Výsledky: *RA1 *RB1 *RC1 *RD1 

Všetci 13 miesto RA2 RB2 RC2 RD2 

Všetci 17 miesto RA3 RB3 RC3 RD3 

Všetci 21 miesto RA4 RB4 RC4 RD4 

Všetci 25 miesto RA5 RB5 RC5 RD5 

*Pretekári, ktorí sa kvalifikovali do 2. kola (semifinále) - ostatní pretekári sú zoradení vzhľadom na cieľové 
poradie v každej z rozjázd (prispôsobené v závislosti od počtu rozjázd) 
 

2.KOLO 
(1/2 finále) 

Zloženie: 2 ROZJAZDY po 6 pretekárov  

 FA FB   

 QA1 QB1   

 QD1 QC1   

 QB2 QA2   

 QC2 QD2   

 RA1 RB1   

 RD1 RC1   

     

Výsledky: *FA1 *FB1   

 *FA2 *FB2 * Pretekári kvalifikovaní do FINÁLE  
o 1.-6. miesto  *FA3 *FB3 

 **FA4 **FB4   

 **FA5 **FB5 ** Pretekári kvalifikovaní do FINÁLE 
o 7.-12. miesto  **FA6 **FB6 
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PRÍKLAD ZLOŽENIA PRETEKOV KEIRIN NA OLYMPIJSKÁCH HRÁCH 

1.KOLO 

Zloženie: 5 Rozjázd po 6 pretekárov 

 A B C D E 

 R1 R2 R3 R4 R5 

 R10 R9 R8 R7 R6 

 R11 R12 R13 R14 R15 

 R20 R19 R18 R17 R16 

 R21 R22 R23 R24 R25 

 R30 R29 R28 R27 R26 

Skratky: „R“ Poradie podľa posledného UCI Keirin rankingu jednotlivcov. Ak nie je ranking, losovaním. 

Výsledky: *QA1 *QB1 *QC1 *QD1 *QE1 

 *QA2 *QB2 *QC2 *QD2 *QE2 

 QA3 QB3 QC3 QD3 QE3 

 QA4 QB4 QC4 QD4 QE4 

 QA5 QB5 QC5 QD5 QE5 

 QA6 QB6 QC6 QD6 QE6 

*Pretekár sa kvalifikoval do 2. kola (štvrťfinále) – ostatní pretekári sa zúčastnia opráv. 

OPRAVY 

Zloženie: 4 Rozjazdy po 5 pretekárov 

 QA3 QB3 QC3 QD3  

 QD4 QC4 QB4 QE3  

 QE4 QA4 QA5 QB5  

 QB6 QE5 QD5 QC5  

 QC6 QD6 QE6 QA6  

      

Výsledky: *RA1 *RB1 *RC1 *RD1  

 *RA2 *RB2 *RC2 *RD2  

Všetci 19 miesto RA3 RB3 RC3 RD3  

Všetci 23 miesto RA4 RB4 RC4 RD4  

Všetci 27 miesto RA5 RB5 RC5 RD5  

*Pretekár sa kvalifikoval do 2. kola (štvrťfinále) - ostatní pretekári sú zoradení vzhľadom na 
cieľové poradie v každej z rozjázd 

2.KOLO 

štvrťfinále 

Zloženie: 3 Rozjazdy po 6 pretekárov 

 A B C   

 QA1 QB1 QC1   

 QD1 QE1 QA2   

 QB2 QC2 QD2   

 RB1 RA1 QE2   

 RC1 RD1 RA2   

 RD2 RC2 RB2   

      

Výsledky: *SA1 *SB1 *SC1   

 *SA2 *SB2 *SC2   

 *SA3 *SB3 *SC3   

 *SA4 *SB4 *SC4   

Všetci 13 miesto SA5 SB5 SC5   

Všetci 16 miesto SA6 SB6 SC6   

*Pretekár sa kvalifikoval do semifinále) - ostatní pretekári sú zoradení vzhľadom na cieľové 
poradie v každej z rozjázd 
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3.KOLO 

semifinále 

Zloženie: 2 rozjazdy po 6 pretekárov 

 SA SB    

 SA1 SB1    

 SA2 SC1    

 SB2 SC2    

 SB3 SA3    

 SC3 SA4    

 SC4 SB4    

      

Výsledky: *FA1 *FB1    

 *FA2 *FB2    

 *FA3 *FB3    

 **FA4 **FB4    

 **FA5 **FB5    

 **FA6 **FB6    

*pretekár sa kvalifikoval do finále o 1-6 miesto 

**pretekár sa kvalifikoval do finále o 7-12 miesto 

 
 (text upravený 1.01.02; 30.03.09; 19.06.09; 21.06.18; 4.03.19; 12.06.20) 

3.2.136   [zrušené 1. Januára 2002] 

3.2.137   Vodič musí ísť v šprintérskom území, začínajúc rýchlosťou 30 km/h a musí 
postupne zvyšovať rýchlosť až na 50 km/h, ktorú musí dosiahnuť najmenej 
Pri opustení trate 3  okruhy  pred  cieľom  (250  m  dráhy).   

(text upravený 1.01.02; 14.10.16) 

Priebeh jazdy 
3.2.138   Štartové  pozície  pretekárov  sa  určujú  losovaním.  Pretekári  sú  v tomto 

poradí  postavení  jeden  vedľa     druhého  na  čiare  stíhačov,  šprintérske 
územie musí zostať voľné. Pretekárov, ich asistenti môžu držať, avšak nie 
potlačiť. 

3.2.139   Signál ku štartu je  daný v okamžiku, keď sa  vodič v šprintérskom území 
priblíži k čiare stíhačov. Pretekári sú povinní zoradiť sa za vodičom v poradí, 
aké si vylosovali minimálne na prvý okruh, v prípade nerešpektovania tohto 
pravidla jazda bude prerušená a dotyčný pretekár bude diskvalifikovaný. 
Pri opakovanom štarte, sa pretekári sa opäť zoradia podľa pôvodného 
vylosovaného poradia. 

(text upravený 1.01.02; 1.02.03; 19.06.09; 14.10.16) 

3.2.139   Pretekári musia zostať tesne za vodičom až do tej doby,  pokiaľ vodič 
bis neopustí dráhu. 

(článok platný od 1.10.11) 

3.2.140   V prípade,  že  jeden  alebo  viacero  pretekárov  predbehne  prednú  
časť predného  kolesa  vodiča  skôr,   než   vodič  opustí  dráhu,  preteky  
budú zastavené a jazda sa bude opakovať bez pretekára, ktorý priestupok 
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spôsobil, a ktorý bude diskvalifikovaný. 

(text upravený 1.01.02; 19.06.09; 14.10.16) 

Príklad 1 
 

Príklad 2 
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Príklad 3 
3.2.141   Jazda sa ide podľa pravidiel pretekov v šprinte. 

3.2.142  Jazda bude zastavená, ak jeden alebo viacero pretekárov sa dopustí 
priestupku alebo sa správa nevhodným spôsobom počas jazdy za dernou. 

Jazda sa bude opakovať bez pretekára, ktorý priestupok spôsobil, a ktorý 
bude penalizovaný podľa závažnosti situácie (relegácia s upozornením, 
alebo diskvalifikácia). 

(článok upravený 20.09.05; 19.06.09; 12.06.20) 

3.2.143   Jazda sa bude okamžite opakovať v prípade nehody v prvom pol -okruhu. 
Po prvom pol -okruhu sa nehoda neberie do úvahy. 

(text upravený 01.01.02; 20.09.05; 4.03.19) 

§ 9   Tímový šprint 
 

Definícia 
3.2.144   Tímový šprint sú preteky dvoch súperiacich družstiev, keď každý pretekár 

musí viesť svoje družstvo na jeden okruh. 

Preteky sa idú na tri okruhy dráhy v družstvách s tromi pretekármi.  

(text upravený 1.01.02; 19.09.06; 12.06.20) 

3.2.144   V kvalifikačných kolách budú tímy jazdiť proti hodinám. 
        bis  V závislosti od počtu prezentovaných tímov môže rozhodcovský zbor 

rozhodnúť o tom, že v kvalifikačnom kole budú dva tímy v jednej rozjazde. 

 (článok doplnený 21.06.18) 
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Organizácia pretekov 
3.2.145   Tieto  preteky  sa  vo  Svetovom  pohári,  na  Majstrovstvách  sveta  

a Olympijských hrách organizujú v troch fázach: 

1. Kvalifikačné  rozjazdy,  z ktorých  vzíde  8  najlepších  družstiev  
podľa dosiahnutých časov. 

2. V prvom súťažnom kole sa 8 najlepších tímov stretne takto: 
Družstvo, ktoré získalo 4. najrýchlejší čas proti tomu, ktoré získalo 5. 
najrýchlejší čas; 
Družstvo, ktoré získalo 3. najrýchlejší čas proti tomu, ktoré získalo 6. 
najrýchlejší čas; 
Družstvo, ktoré získalo 2. najrýchlejší čas proti tomu, ktoré získalo 7. 
najrýchlejší čas;  
Družstvo, ktoré získalo 1. najrýchlejší čas proti tomu, ktoré získalo 8. 
najrýchlejší čas. 

3. Finále 
Štyri víťazné družstvá z prvého súťažného kola nastúpia do finále. 
Družstvá  s dvomi  najlepšími  časmi  sa  stretnú  vo  finále  o prvé  a 
druhé miesto, dve ďalšie družstvá sa stretnú vo finále o tretie a štvrté 
miesto. 

Družstvá porazené počas prvého súťažného kola sa umiestnia na piatom až 
ôsmom mieste podľa ich dosiahnutých časov v tomto súťažnom kole. 

(text upravený 1.01.02; 14.10.16) 

3.2.146   Na Olympijských hrách 
Štyri porazené družstvá z prvého súťažného kola nastúpia do finále o 5. až 8. 
miesto. 
Družstvá  s 5-tym a 6-tym  najlepším  časom  sa  stretnú  vo  finále  o 5.  
a 6. miesto, a  družstvá so 7-mym a 8-mym  najlepším  časom sa stretnú vo 
finále o 7. a 8. miesto. 

(text platný od 26.06.07; upravený 14.10.16) 

3.2.147   V prípade, že družstvá dosiahnu rovnaké časy, družstvo, ktoré dosiahne 
lepší čas v poslednom okruhu bude považované za víťaza. 

3.2.148   V prípade, že družstvo nenastúpi na štart finále, nemôže byť nahradené. 
Druhé družstvo bude vyhlásené víťazom. 

Ak príčina nenastúpenia na štart nie je akceptovaná, absentujúce družstvo 
bude diskvalifikované. 

3.2.148   V prípade, že družstvo nenastúpi na štart prvého súťažného kola, žiadna 
bis náhrada nie je možná. Družstvo, ktoré nenastúpi na štart sa umiestni na 8. 

mieste. 
Ak niekoľko družstiev nenastúpi na štart, umiestnia sa na 8. mieste a vyššie 
podľa časov dosiahnutých v kvalifikačných kolách. Ak príčina nenastúpenia 
na štart nie je akceptovaná Rozhodcovským zborom, absentujúce družstvo 
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bude  diskvalifikované  a  jeho  miesto  ostane  voľné.  Družstvo,  ktoré  sa 
dostaví   na   štart,   musí   štartovať   samostatne,   aby   zaznamenalo   čas 
na určenie zloženia finále. 

(článok platný od 1.10.11) 

3.2.149  Družstvá sa skladajú z pretekárov prihlásených na túto súťaž. Zloženie 
družstva sa môže meniť od jednej jazdy ku druhej. Nekompletné družstvo 
nebude pripustené na štart. 

Vedúci družstva musí oznámiť rozhodcom akékoľvek zmeny aspoň 30 minút 
pred štartom príslušného súťažného kola. 

(text upravený 1.01.02; 30.09.10) 

3.2.149  Modrý  pás  musí  byť  na  oboch stranách dráhy nepriechodný umiestnením 
        bis  troch 50 cm dlhých podložiek zo syntetického materiálu vo vzdialenosti 5 

metrov, 10 metrov a 15 metrov od čiar stíhačov. Na modrý pás nesmú byť 
umiestnené žiadne iné podložky. 

(článok platný od 4.03.19) 

Priebeh jazdy 
3.2.150   Štartuje  sa  v strede  každej  rovinky.  V kvalifikačných  jazdách,  poradie 

každého   družstva   je   určené   rozhodcami.   Následne,   družstvo, ktoré 
dosiahne lepší čas v predchádzajúcej fázy pretekov, bude štartovať pred 
hlavnou tribúnou. 

3.2.151   Pretekári každého družstva musia stáť všetci vedľa seba za štartovou čiarou. 
Bočný rozstup medzi pretekármi musí byť 1,5 metra. 

(N)  Pretekár  umiestnený  na  vnútornom  okraji  dráhy  musí  byť  držaný 
v štartovacom bloku a je vedúcim pretekárom. 

(text upravený 01.01.02; 26.08.04; 10.06.05; 3.03.14) 

3.2.152   Vedúci  pretekár  musí  viesť  družstvo  jeden  okruh  a  odstúpi  smerom 
k bariére a potom sa spustí dole, aby opustil dráhu tak, že nebude prekážať 
druhému družstvu. 

Pretekár,   ktorý   sa   nachádza   na   druhej   pozícii   musí   viesť   družstvo 
nasledujúci okruh a potom odstúpi rovnakým spôsobom. Tretí pretekár 
dokončí tretí okruh samostatne. 

(text upravený 19.09.06; 4.03.19; 12.06.20) 

3.2.153   Po   dokončení  svojho   okruhu,   predná   časť   predného   kolesa   
vedúceho pretekára musí pretnúť čiaru stíhačov pred predným okrajom 
predného kolesa nasledujúceho pretekára. Potom, vedúci pretekár musí 
okamžite odstriedať do 15 metrov od čiary stíhačov a jazdiť nad čiarou 
šprintérov. 

Tlačenie medzi členmi toho istého družstva je prísne zakázané. 



PRAVIDLÁ SZC 

 

Strana 40 z 114 DRÁHA SK01/2021 

Ak existujú pochybnosti o tom, že vyššie uvedené požiadavky boli splnené, 
je potrebné prehodnotiť dostupné informácie. Ak sa porušenie potvrdí, 
družstvo bude relegované na posledné miesto v tomto štádiu súťaže. 

(text upravený 01.01.02; 01.10.12; 14.10.16) 
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 Príklad 2 
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Príklad 4 
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Príklad 6 

 

 

 Príklad 7
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Nehody 

(časť podľa článku 3.2.021ter) 

3.2.154   Kvalifikačné kolá: 
V prípade nehody, družstvo musí opakovať štart na konci kvalifikačných kôl. 
Každému  družstvu,  ktorého  jazda  by  mohla  byť  ovplyvnená  nehodou 
súpera, na základe rozhodnutia Rozhodcovského zboru môže byť povolené 
opakovať štart na konci kvalifikačných kôl. 

(text upravený 1.01.02; 4.03.19) 

3.2.155   Prvé súťažné kolo a finále: 
V prípade nehody, jazda bude zastavená a bude sa opakovať okamžite.  

Po prvom pol-okruhu sa neberie do úvahy žiadna nehoda. V takom prípade 
tím musí zastaviť a bude: 

- relegovaný a umiestni sa na poslednom mieste podľa článku 3.3.012 v 
prvom súťažnom kole; 
- považovaný za porazeného vo finále. 

(text upravený 1.01.02; 26.08.04; 26.06.07; 4.03.19; 12.06.20) 

§ 10 Madison 

Definícia 
3.2.156   Madison - bodovacie preteky sú preteky, v ktorých súťažia družstvá o 2 

pretekároch.  
Konečné poradie sa určí podľa počtu bodov, ktoré tímy získali v špurtoch a 
za získané kolá. 

(text upravený 1.01.02; 14.10.16; 4.03.19; 1.10.19) 

Organizácia pretekov 
3.2.157   Preteky sa uskutočnia minimálne na vzdialenosti (počet kôl) a počet špurtov, 

ako je popísané v nasledujúcej tabuľke: 
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Organizácia pretekov 
3.2.157   Preteky sa uskutočnia minimálne na vzdialenosti (počet kôl) a počet špurtov, ako je popísané v nasledujúcej tabuľke: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dĺžka 

dráhy 

(m) 

Udalosť 

Muži Elite Ženy Elite Juniori Juniorky 

Vzdialenosť 

(km) 
Kolá šprint 

Vzdialenosť 

(km) 
Kolá šprint 

Vzdialenosť 

(km) 
Kolá šprint 

Vzdialenosť 

(km) 
Kolá šprint 

250 
Kvalifik 15 60 6 10 40 4 10 40 4 10 40 4 

Finále 30 120 12 20 80 8 20 80 8 15 60 6 

200 
Kvalifik. 14 70 7 10 50 5 10 50 5 8 40 4 

Finále 30 150 15 20 100 10 20 100 10 16 80 8 

285,714 
Kvalifik 16 56 5 12 42 4 12 45 4 10 35 3 

Finále 30 105 10 20 70 7 20 70 7 16 56 5 

333,33 
Kvalifik 14 42 7 10 30 5 10 30 5 10 30 5 

Finále 30 90 15 20 60 10 20 60 10 16 48 8 

400 
Kvalifik 14 35 7 10 25 5 10 25 5 8 20 4 

Finále 30 75 15 20 50 10 20 50 10 16 40 8 
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Na Svetovom pohári, Majstrovstvách sveta  a Olympijských Hrách, vzdialenosti, počet kôl a počet šprintov sú uvedené v 
nasledujúcej tabuľke  

Dĺžka 

dráhy 

(m) 

Udalosť 

Muži Elite Ženy Elite Juniori Juniorky 

Vzdialenosť 

(km) 
Kolá šprint 

Vzdialenosť 

(km) 
Kolá šprint 

Vzdialenosť 

(km) 
Kolá šprint 

Vzdialenosť 

(km) 
Kolá šprint 

250 
Kvalifik 25 100 10 15 60 6 15 60 6 10 40 4 

Finále 50 200 20 30 120 12 30 120 12 20 80 8 

200 
Kvalifik. 25 125 12 15 75 7 15 75 7 10 50 5 

Finále 50 250 25 30 150 15 30 150 15 20 100 10 

285,714 
Kvalifik 25,1 88 8 15,1 53 5 15,1 53 5 10 35 3 

Finále 50 175 17 30 105 10 30 105 10 20 70 7 

333,33 
Kvalifik 25 75 12 14 42 7 14 42 7 10 30 5 

Finále 50 150 25 30 90 15 30 90 15 20 60 10 

400 
Kvalifik 26 65 12 14 35 7 14 35 7 10 25 5 

Finále 50 125 25 30 75 15 30 75 15 20 50 10 

Medzi všetkými šprintmi, od prvého do posledného šprintu musí byť rovnaký počet kôl podľa nasledujúceho: 

Dráhy kratšie ako 200 m – 15 kôl 

Dráhy od 200 m do menej ako 333,3 m - 10 kôl 

Dráhy 333,3 m - 6 kôl 
Dráhy 400 metrov a dlhšie - 5 kôl 

V prípade, že celkový počet kôl nie je deliteľný uvedeným počtom kôl medzi šprintmi, „kolá navyše“ sa jazdia pred prvým 
šprintom. (Napríklad na trati 285,7 m sa šprinty konajú každých 10 kôl. Ak sú preteky na 56 kôl, prvý šprint sa uskutoční po 16 
kolách a potom každých 10 kôl). 

(text upravený 1.01.02; 30.03.09; 1.07.17; 4.03.19; 1.10.19)
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3.2.158   Dvaja pretekári každého družstva musia mať rovnaké číslo, ale rôznej farby. 

3.2.159   Na Majstrovstvách sveta, každá Národná federácia môže prihlásiť iba 
jedno družstvo. 

3.2.160   [článok presunutý do článku 3.2.157 od 1.10.19] 

3.2.161   Prvé družstvo v každom šprinte získa 5 bodov, druhé 3 body, tretie 2 
body a štvrté jeden bod. Body získané v cieľovom šprinte sa zdvojnásobia 
(10 bodov, 6 bodov, 4 body, 2 body). 

V prípade nerozhodného výsledku v šprinte budú mať družstvá rovnakú 
pozíciu s príslušnými bodmi pre túto pozíciu (napríklad ak dve družstvá 
budú na prvom mieste v šprinte, obe získajú 5 bodov; v takomto prípade 
nesmie byť pridelené druhé miesto). 

(text upravený 1.01.02; 14.10.16; 12.06.20) 

3.2.162  V prípade rovnakého počtu bodov, o poradí rozhodne záverečný šprint. 

Každé družstvo, ktoré získa kolo náskoku, získa 20 bodov. Každé družstvo, 
ktoré stratí 1 okruh odpočíta sa mu 20 bodov. 

(text upravený 1.01.02; 26.08.04; 14.10.16; 1.10.19) 

Priebeh pretekov 
3.2.163   Prvá  skupina  pretekárov,  tvorená prvým  pretekárom  každého  družstva, 

zaujme svoje miesta na štarte v poradí podľa štartovej listiny. Polovica tejto 
skupiny sa zoradí pozdĺž vonkajšieho    bariéry    a    druhá    polovica    sa    
zoradí    v jednom    rade v šprintérskom území. 

Druhá skupina pretekárov, tvorená druhým pretekárom každého družstva, 
sa zoradí pozdĺž vonkajšieho bariéry na protiľahlej strane. 
Letmý štart vykoná prvá skupina pretekárov po jednom neutralizovanom 
kole. Počas  neutralizovaného  okruhu,  druhá  skupina  pretekárov  musí  
zostať na svojich základných pozíciách. 

(text upravený 1.01.02; 19.06.09; 4.03.19; 1.10.19) 

3.2.164   Pretekári rovnakého družstva sa môžu navzájom ľubovoľne striedať a to 
dotykom rúk alebo dotykom ruky na nohavice. 

3.2.165   Šprinty sa idú podľa pravidiel, ktorými sa riadia preteky v šprinte. 

3.2.166   Pretekár,    ktorý    odpadol z pelotónu  nemôže  pomáhať  pretekárovi(om), 
ktorí  sa  snažia  dostihnúť pelotón, inak jeho družstvo bude diskvalifikované. 

(text upravený 1.01.02; 1.10.19) 
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3.2.167  Ak počas šprintu, ktorý sa započítava do bodovania, jeden alebo viac 
pretekárov získa(jú) okruh náskoku, dostanú 20 bodov. Body, ktoré sa 
udeľujú za šprint, sa okamžite pridelia pretekárom z nasledujúceho úniku 
alebo tým, ktorí sú na čele pelotónu. 

(text upravený 1.01.02; 1.10.19) 

3.2.168  Družstvá, ktoré boli raz alebo viackrát dostihnuté o kolo môžu byť odvolané 
rozhodcovským zborom. 

(text upravený 1.01.02; 1.10.19) 

3.2.169   V prípade ak jeden z pretekárov je postihnutý nehodou, jeho tímový 
kolega musí okamžite zaujať pozíciu družstva počas pretekov. Neutralizácia 
nebude udelená. 

(text upravený 1.10.19) 

3.2.170   [článok presunutý do článku 3.2.020bis od 4.03.19] 

3.2.171   V prípade, ak   viac ako polovica družstiev (vypočítané na základe jedného 
pretekára za družstvo) je postihnutá pádom, preteky sa musia zastaviť a 
rozhodcovia určia dĺžku prerušenia. Preteky sa reštartujú a každé družstvo 
si uchovaná počet získaných alebo stratených okruhov v čase pádu. 

3.2.172   Ak   sú   preteky   prerušené   kvôli   nepriaznivému   počasiu,   rozhodcovia 
rozhodnú nasledovne: 

 

 Elite Ženy Juniori Juniorky  

Preteky prerušené 
pred: 

20 km 10 km 10 km 8 km 
Úplné opakovanie 
pretekov v ten istý 

deň 

Preteky prerušené 
medzi: 

20 a 40 km 10 a 25 km 10 a 25 km 8 a 15 km 

Pokračovanie v 
pretekoch 

s doposiaľ získanými 
bodmi a 
okruhmi 

 

Preteky prerušené 
po: 

40 km 25 km 25 km 15 km 
Výsledky budú 
považované za 

konečné 

 

(text upravený 1.01.03; 14.10.16) 

§ 11 Scratch 
 

Definícia 
3.2.173   Preteky Scratch sú preteky jednotlivcov na určitú vzdialenosť. 

(text upravený 1.01.02) 
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Organizácia pretekov 
3.2.174   Vzdialenosti na pretekoch sú určené nasledovne: 

Muži Elite          15 km  
Ženy Elite          10 km  
Juniori               10 km  
Juniorky         7,5 km 

(text upravený 1.01.02) 

3.2.175   Za účelom dosiahnutia maximálne povoleného počtu pretekárov na dráhe 
podľa článku 3.1.009, musia sa uskutočniť kvalifikačné jazdy, aby sa znížil 
počet prihlásených pretekárov podľa nasledujúcej tabuľky: 

 

KATEGÓRIA PREDPÍSANÁ VZDIALENOSŤ 

Muži 7,5 km 

Ženy 5 km 

Juniori 5 km 

Juniorky 3,5 km 

 
(text upravený 1.01.02; 1.01.03; 12.06.20) 

Priebeh jazdy 
3.2.176   Pred štartom, polovica pretekárov sa zoradí pozdĺž bariéry, druhá polovica 

sa zoradí v jednom rade v šprintérskom území. 

Štart je letmý, po absolvovaní jedného neutrálneho kola. 

(text upravený 1.01.02) 

3.2.177   Pretekári  dostihnutý  pelotónom  o  jeden  okruh  musia  okamžite  opustiť 
dráhu. 

3.2.178   Konečné umiestnenie sa určí v záverečnom šprinte berúc do úvahy získané 
okruhy. 

(text upravený 1.01.03) 

3.2.179   [zrušené 1. Januára 2002] 

3.2.180   [článok presunutý do článku 3.2.002 od 4.03.19] 

3.2.181   [článok presunutý do článku 3.2.017 od 4.03.19] 

Nehody 
3.2.182   Akýkoľvek pretekár, ktorý nedokončí preteky, nebude zaradený do konečného 

poradia. 

(text upravený 26.08.04; 20.09.05; 30.09.10; 4.03.19) 

3.2.183   Preteky  môžu  byť  zastavené  v prípade  hromadného  pádu.  Rozhodcovia 
rozhodnú, či preteky sa budú úplne opakovať na celú vzdialenosť alebo sa 
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dokončí zostávajúca vzdialenosť z pozícií v momente pádu. 

Rovnaké  pravidlo  sa  bude  uplatňovať,  keď  preteky  budú  musieť  byť 
pozastavené z dôvodu nepriaznivého počasia. 

§ 12 Tandem 
 

Definícia 
3.2.184   Špecialita  „tandem“  sú  preteky  tandemov  v  „šprinte“.  Idú  sa  podľa 

pravidiel, ktorými sa riadi špecialita „šprint“, s výnimkou ako je uvedené 
nižšie. 

Organizácia pretekov 
3.2.185   Každá dvojica pretekárov je považovaná za jedného účastníka. 

3.2.186   Preteky  sú  organizované  ako  je  uvedené  v  tabuľke  v  článku  3.2.050 
v závislosti od počtu účastníkov a výpočtu finále. 

Avšak na dráhach 333,33 metrov alebo kratších, jazdy môžu ísť  maximálne 
tri tandemy. 

3.2.187   Kvalifikačná jazda sa ide na jeden okruh s letmým štartom. 

3.2.188   Vzdialenosti na pretekoch sú určené nasledovne: 

−       na dráhach kratších ako 333.33 metrov:     6 okruhov 

−       na dráhach 333,33 metrov:                           5 okruhov 

−       na dráhach dlhších ako 333,33 metrov:      4 okruhy 

−       na dráhach dlhších ako 450 metrov:            3 okruhy 

§ 13 Preteky za motorovými vodičmi 
 

Táto   časť   nie   je   preložená   do   slovenského   jazyka.   Originál 
francúzsku alebo anglickú verziu je možné si stiahnuť zo stránky UCI: 
www.uci.ch 

http://www.uci.ch/
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§ 14 Vylučovacie preteky 
 

Definícia 
3.2.218   Vylučovacie preteky sú preteky jednotlivcov, v ktorých posledný pretekár 

v každom vyraďovacom šprinte je eliminovaný. 

Organizácia pretekov 
3.2.219   Organizácia pretekov sa riadi špecifickými pravidlami pretekov. 

V prípade, že počet prihlásených prekročí maximálny povolený počet 
štartujúcich pre dráhu, uskutočnia sa kvalifikačné rozjazdy, aby sa znížil 
počet pretekárov tak, aby sa neprekročil maximálny počet pre dráhu. Všetci 
prihlásení pretekári sa musia najskôr zúčastniť kvalifikačných rozjázd pre 
preteky Scratch, uskutočnených na vzdialenosť podľa pravidiel pre rozjazdy 
pretekov Scratch. Rozjazdy sa jazdia takým spôsobom, aby sa kvalifikoval čo 
najväčší počet pretekárov povolených pre dráhu bez toho, aby sa 
nevyhnutne kvalifikoval maximálny povolený počet pretekárov. 

Všetci pretekári, ktorí nespĺňajú podmienky na účasť vo finále eliminačných 
pretekov, sa umiestnia spoločne na poslednom mieste. Žiadny pretekári, 
ktorí nedokončia žiadne kvalifikačné kolo, nesmú získať poradie (DNF). 

(text upravený 12.06.20) 

Priebeh jazdy 
3.2.220   Pred štartom, polovica pretekárov sa zoradí pozdĺž bariéry, druhá polovica 

sa zoradí v jednom rade v šprintérskom území. 

(text upravený 29.01.10) 

3.2.221   Štart je letmý, po absolvovaní jedného neutrálneho kola, v ktorom pretekári 
idú v kompaktnej skupine primeranou rýchlosťou. 

3.2.222   Šprinty musia byť každý tretí okruh na dráhach kratších ako 200 metrov, každý 
druhý okruh na dráhach od 200 metrov do menej než 333,33 metrov a každý 
okruh na dráhach 333,33 metrov a dlhších. 

Na dráhach kratších ako 333,33 metrov, každý okruh, ktorý predchádza 
šprintu bude oznámený zvonením. 

(text upravený 1.10.19) 

3.2.223   Po každom šprinte posledný pretekár, podľa pozície svojho zadného kolesa 
na cieľovej čiare, bude eliminovaný. 

Ak jeden alebo viac pretekárov sú dostihnutí o jeden okruh alebo vzdajú 
preteky  medzi  šprintmi,  stanú  sa  pretekármi,  ktorí  budú  eliminovaní v 
ďalšom šprinte. 

V niektorých prípadoch, rozhodcovia môžu rozhodnúť eliminovať iného 
pretekára ako posledného pretekára (napríklad, ak  pretekár bude jazdiť 
po chodníčku). Hlavný rozhodca je zodpovedný za konečné rozhodnutie 
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o tom, kto bude vylúčený na základe informácií od rozhodcu -arbitra a 
ostatných rozhodcov. 

Vo všetkých prípadoch, rozhodnutie, ktorí pretekári majú byť eliminovaní, 
musí   byť   oznámené  pred   tým,   ako   pretekári  pretnú  čiaru   stíhačov 
na protiľahlej rovinke po vyraďovacom šprinte. Ak nie je možné rozhodnúť 
v tejto lehote, žiadny nebude eliminovaný v ďalšom šprinte. Toto sa oznámi 
zelenou vlajkou na štartovej čiare. 

Eliminovaný pretekár musí opustiť dráhu okamžite, inak bude penalizovaný 
v závislosti od závažnosti situácie (eliminovaný s upozornením, alebo 
diskvalifikovaný). V prípade, že pretekár neopustí dráhu okamžite, hlavný 
rozhodca môže neutralizovať preteky do tej doby, pokiaľ príslušný pretekár 
dráhu neopustí.. 

(text upravený 18.06.10; 30.09.10; 1.10.11; 21.06.18; 12.06.20) 

3.2.223   Eliminovaní  pretekári sa  umiestnia v  opačnom poradí podľa času ich 
bis eliminácie  (napríklad,  prvý  eliminovaný  pretekár  sa  umiestni  posledný, 

druhý eliminovaný pretekár sa umiestni predposledný, atď.). 

(článok platný od 18.06.10) 

3.2.224   Poslední dvaja pretekári, ktorí zostanú v pretekoch, pôjdu do záverečného 
šprintu. Ich umiestnenie bude na základe ich predných kolies na cieľovej 
čiare. 

3.2.225   Skutočnosť, že pretekár získa okruh náskoku sa neberie do úvahy. 

3.2.226   V prípade    uznanej    nehody    jedného    alebo    viacerých    pretekárov, 
po rozhodnutí hlavného rozhodcu, preteky budú okamžite neutralizované 
na  maximálnu  vzdialenosť  a  počet  okruhov,  ktorý  sa  približuje 
vzdialenosti 1250  metrov,  aby  sa  postihnutí  pretekári  mohli  vrátiť  do 
pelotónu. V prípade, keď všetci pretekári na dráhe budú postihnutí uznanou 
nehodou, preteky budú neutralizované maximálne na 3 minúty, aby sa 
postihnutí pretekári mohli vrátiť do pelotónu. 

Neutralizácia musí byť označená žltou vlajkou na štartovej čiare a všetci 
pretekári   budú   jazdiť   na   dráhe   v   kompaktnej   skupine   primeranou 
rýchlosťou. Do úvahy sa nebude brať postavenie akýchkoľvek pretekárov na 
čele alebo na konci pelotónu v čase nehody. 

Preteky sa reštartujú, keď sú zasiahnutí pretekári späť na dráhe, alebo keď 
skončila neutralizácia, stiahnutím žltých vlajok a výstrelom z pištole štartéra. 
Ktoríkoľvek  pretekári,  ktorí  nebudú  schopní  pokračovať  v pretekoch  v 
tomto čase, budú považovaní za eliminovaných a ich umiestnenie sa určí v  
závislosti od  času ich eliminácie. Zvonením v nasledujúcom okruhu sa 
označí začiatok šprintérskeho okruhu. 

S  výnimkou  prípadu,  keď  všetci  pretekári  budú  postihnutí     uznanou 
nehodou, ak štyria alebo menej pretekárov zostane na dráhe, už žiadna 
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neutralizácia nebude poskytnutá, a akíkoľvek pretekári, ktorí nedokončia, 
budú eliminovaní a ich umiestnenie sa určí   v závislosti od času ich 
eliminácie. 

(text upravený 18.06.10; 30.09.10; 4.03.19; 12.06.20) 

3.2.226    [článok presunutý do článku 3.2.002 od 4.03.19]   
bis 

§ 15 Šesťdňové preteky 
 

Definícia 
3.2.227   "Šesťdňové  preteky"  trvajú  šesť  po  sebe  nasledujúcich  dní  s   časom 

pretekania najmenej 24 hodín. 

3.2.228  Organizátor si môže neobmedzene určiť dĺžku a program "šesťdňových 
pretekov" v rozsahu uvedenom v článku 3.2.227. 

3.2.229   "Šesťdňové  preteky"  sú  preteky  družstiev.  Každé  družstvo  pozostáva z 
2 alebo 3 pretekárov, ktorí všetci musia nosiť dresy podľa článku 1.3.044 a 
musia mať rovnaké chrbtové číslo. 

3.2.230   "Šesťdňové preteky" sa musia konať na dráhe o minimálnej dĺžke 140 m. 

3.2.231   Organizátor určí počet družstiev podľa dĺžky dráhy. 

3.2.232   Na štarte Madison/stíhačiek (okrem pretekov hendikepov), svetelná tabuľa 
musí každému družstvu zobrazovať nulu (0). 

Po  ukončení  Madison/stíhačiek,  svetelná  tabuľa  musí  opäť  zobrazovať 
aktuálne celkové poradie pretekov. 

Posledný  deň  pretekov,  počas finále  Madison/stíhačiek, svetelná  tabuľa 
musí stále zobrazovať aktuálne celkové poradie. 

(text upravený 1.01.04) 

3.2.233   [zrušené 1. Januára 2004] 

3.2.234   V prípade mechanickej nehody, ktorú rozhodcovia uznajú za oprávnenú, 
alebo ak pretekár je postihnutý pádom, družstvo má právo na neutralizáciu 

počtu kôl najbližšiemu k vzdialenosti 1250 m (5 kôl na 250 m dráhe). V 
prípade nehody, ktorá nie je uznaná rozhodcami alebo po uplynutí 
neutralizácie, jeden z členov družstva  sa  musí  vrátiť  na  preteky,  na  
100%  na  pozíciu,  na  ktorej  sa družstvo nachádzalo v čase nehody, v 
opačnom prípade bude potrestané počtom stratených okruhov. 

(text upravený 1.01.04; 4.03.19) 

3.2.235   Okruhy  náskoku,  ktoré  družstvo  získalo,  a  jednému  z jeho  členov  bola 
poskytnutá neutralizácia, budú uznané iba v prípade, keď pretekár, ktorý 
zostal   v pretekoch  absolvoval  celú   vzdialenosť,  t.j.   nevynechal  jediné 
striedanie. 
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3.2.236   Počas Madison/stíhačky, družstvo zredukované na jedného pretekára musí 
opustiť dráhu 10 kôl pred koncom Madison/stíhačky. 

(text upravený  1.01.04) 

3.2.237   Manažér dráhy, so súhlasom hlavného rozhodcu ", je oprávnený vytvoriť 
dočasné družstvo, zložené z pretekárov, ktorých tímoví kamaráti boli 
neutralizovaní. Títo pretekári musia mať zhodné dresy a chrbtové čísla. Pre 
určenie dočasnej pozície takéhoto dočasného tímu, sčíta sa počet 
odjazdených   okruhov    ich    pôvodných    družstiev,    z ktorých    členovia 
provizórneho družstva boli vytvorení, to sa zaokrúhli na najbližšie párne 
číslo smerom nadol a vydelí sa dvoma. 

Keď provizórne družstvo skončí, získané alebo stratené okruhy  a všetky 
získané body budú pripísané do celkového hodnotenia ich pôvodných 
družstiev, z ktorých členovia provizórneho družstva pochádzali. 

3.2.238   Ak   je   pretekár  neutralizovaný,  jeho   tímový  kolega   musí   pokračovať 
v prebiehajúcej stíhačke podľa článkov 3.2.235 a 3.2.236. Ak neutralizovaný 
pretekár nie je schopný pokračovať v nasledujúcej stíhačke, celé družstvo 
musí byť neutralizované. 

Po stíhačke, neutralizované družstvo musí byť umiestnené na rovnakú 
pozíciu ako najbližšie družstvo v celkovom poradí pred začiatkom jazdy, 
vrátane  stratených  okruhov  tohto  družstva  počas  poslednej  stíhačky. 
Získané okruhy sa neberú do úvahy. 

Okrem toho, neutralizované družstvo bude penalizované jedným okruhom. 

3.2.239   Lekár pretekov môže rozhodnúť o neutralizácii pretekára na dobu, ktorá 
trvá maximálne 36 hodín, po ktorej pretekár bude eliminovaný. 

(text upravený 1.01.04) 

3.2.240   V prípade, že pretekár vzdá preteky, družstvo sa musí rozpustiť. Zostávajúci 
pretekár sa bude zúčastňovať všetkých súťaží jednotlivcov. 
Ak  v priebehu  48  hodín,  tento  pretekár  nebude  začlenený  do  nového 
družstva, bude eliminovaný. 

3.2.241  Ak sa vytvorí nové družstvo, bude sa brať do úvahy lepšie umiestnenie 
rozpusteného družstva a plus jeden okruh penalizácie. 
Získané body oboch družstiev sa spočítajú a následne sa vydelia dvoma. 

3.2.242   Body sa udeľujú nasledovne: 

−  Súťaž   družstiev;   Madison,   Madison - Vylučovacie  preteky,   Časové 
preteky družstiev (500-1000m): 20, 12, 10, 8, 6, 4 body 

−  Súťaž jednotlivcov: Bodovacie preteky, Vylučovacie preteky, Časové 
preteky (1 okruh), Derny, Scratch, Keirin: 10, 6, 5, 4, 3, 2 body 

−       Šprint: 5, 3, 2, 1 bod, dvojnásobok bodov v Madison finále 
(maximálne 6, každý 10. okruh). 
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(text upravený 10.06.05; 25.09.07) 

3.2.243   Ak nie je možné, aby všetky družstvá spoločne jazdili na dráhe v rovnakej 
súťaži, súťaž sa musí ísť v rozjazdách. Bude sa postupovať nasledovne: 
a)       1 rozjazda s družstvami z 1. polovice celkového poradia: 

s 1 pretekárom alebo družstvom: 10-8-6-4-2 body 

−  pre družstvo (1 štafeta v polovici pretekov): 10, 8, 6, 4, 2 body 

−  Madison: 15, 10, 8, 6, 4, 2 body 

1 rozjazda s družstvami z 2. polovice celkového poradia: 
s 1 pretekárom alebo družstvom: 10-8-6-4-2 body 

−  pre družstvo (1 štafeta v polovici pretekov): 10, 8, 6, 4, 2 body 

−  Madison: 15, 10, 8, 6, 4, 2 body 

b)      2 rozjazdy s družstvami z 1. polovice celkového poradia: 
s 1 pretekárom: 5-4-3-2-1 bod 
2 rozjazdy s družstvami z 2. polovice celkového poradia: 
s 1 pretekárom: 5-4-3-2-1 bod 

Okruhy  získané  v pretekoch  za  dernami  sa  nezarátavajú  do  celkového 
poradia. 

(text upravený 1.01.04) 

3.2.244   V Madison/stíhačky  "šesťdňových pretekov"  sa  poradie  určí  podľa 
prejdenej vzdialenosti podľa počtu úplných kôl prejdených každým 
družstvom plus získaných bodov. 

Okrem finále Madison/stíhačky “Šesťdňových pretekov“, družstvám bude 
pripísaný jeden okruh bonifikácie za každých 100 zaznamenaných bodov. 
Bonusové okruhy sa môžu tiež udeľovať za špecifické súťaže, ako napríklad 
časové preteky, ale iba vtedy, ak všetkým družstvám bude povolené sa tejto 
súťaže zúčastniť. 

(text upravený 1.01.04; 01.07.17) 

3.2.245   Všetky získané body v individuálnych a tímových súťažiach sa započítavajú 
do celkového poradia. 

Všetky okruhy náskoku získané v súťažiach, ktorých sa na dráhe zúčastnil 
aspoň jeden pretekár každého družstva, sa budú započítavať do celkového 
poradia. 
Okruhy získané vo Vylučovacích pretekoch sa nezarátavajú do celkového 
poradia. 

(text upravený 21.01.06) 

3.2.246   Každý  deň,  okrem  priebežného  poradia  pretekov  alebo  etapy,  celkové 
poradie musí byť spracované na základe počtu dokončených kôl a získaných 
bodov. 

Celková  vzdialenosť  absolvovaná  po  šiestich  pretekárskych  dňoch, 
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vyjadrená v dokončených okruhoch, a celkový počet získaných bodov je 
určujúci pre celkové poradie. 

Poradie  družstiev  s rovnakým  počtom  okruhov  sa  určí  podľa  ich  počtu 
získaných  bodov.  Družstvo  s  najväčším  počtom  okruhov,  bez  ohľadu 
na počet získaných bodov, bude vyhlásené víťazom. 

V prípade rovnakého počtu okruhov a bodov, rozhodne konečné poradie 
družstiev v záverečnom šprinte. 

§ 16 Omnium 
(kapitola platná od 07.07.06) 

Definícia 
3.2.247   Omnium sú preteky jednotlivcov pozostávajúce zo štyroch súťaží, ktoré sa 

konajú s maximálnym počtom pretekárov, ktorý je stanovený limitom dráhy 
(článok 3.1.009), a konajú sa počas dvoch dní v nasledujúcom poradí: 
1.       Scratch 

10 km pre muži elite 
7,5 km pre ženy elite 
7,5 km pre juniorov 
5 km pre juniorky 

2.       Tempo  preteky 
3.       Vylučovacie preteky 
4.       Bodovacie preteky 

25 km pre muži elite 
20 km pre ženy elite 
20 km pre juniorov 
15 km pre juniorky 

(text upravený 24.09.09; 29.03.10; 18.06.10; 1.02.11; 20.06.14; 14.10.16) 

3.2.247   V súťažiach, na ktorých počet prihlásených pretekárov presiahne limit a 
bis neexistuje žiadny kvalifikačný systém, ktorý stanovuje počet zúčastnených 

pretekárov, ich výber musí byť stanovený takto: 

Všetci prihlásení pretekári sa najskôr musia zúčastniť rozjázd v Bodovacích 
pretekoch, ktoré sa idú na vzdialenosť a počet šprintov ako je uvedené 
v pravidlách pre rozjazdy Bodovacích pretekov.   Rozjazdy sa musia konať 
tak, aby sa kvalifikoval taký počet pretekárov, ktorý zodpovedá 
maximálnemu počtu pretekárov na dráhe, bez nutnosti kvalifikácie 
maximálneho počtu oprávnených pretekárov. Rovnaký počet pretekárov z 
aždej rozjazdy sa musí kvalifikovať na preteky Omnia. 

Všetci pretekári, ktorí sa nekvalifikovali na Omnium, umiestnia sa spoločne 
na poslednom mieste. Všetci pretekári, ktorí nedokončia niektoré 
kvalifikačné kolo, nebudú klasifikovaní (DNF). 

(článok platný od 18.06.10) 
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Organizácia pretekov 
3.2.248   Vždy keď to bude možné, interval medzi dvoma súťažami musí byť aspoň 30 

minút. 

3.2.249   Každý pretekár, ktorý sa nedostaví na štart jednej zo súťaží, nebude môcť sa 
zúčastniť následných súťaží, ale bude považovaný, že vzdal preteky. Bude 
figurovať na poslednom mieste v konečnom poradí, s poznámkou "DNF" 
(„did not finish“; nedokončil). 

3.2.249    Pre  všetky  preteky,  pretekári  sa  zoradia   pozdĺž bariéry a v šprintérskom 
       bis území v poradí ako je uvedené v štartovej listine. Pre Scratch je toto poradie 

podľa aktuálneho UCI rankingu Omniu. Pre Bodovacie preteky, Vylučovacie 
preteky a Tempo preteky je toto poradie podľa priebežného poradia 
v Omniu. 

(článok platný od 1.02.11;01.07.17; 01.10.17) 

Výsledky 
3.2.250   Kompletné výsledky musia byť spracované pre prvé tri súťaže. Iba v týchto 

troch súťažiach bude víťazovi udelených 40 bodov, za každé druhé miesto 
bude udelených 38 bodov, za každé tretie miesto bude udelených 36 
bodov, atď. 

Pretekárom, ktorí sa umiestnia na 21. mieste a nižšie bude udelený 1 bod. 

(text upravený 20.06.14; 14.10.16) 

3.2.251   Pred štartom Bodovacích pretekov, aktuálne poradie s celkovým počtom 
získaných bodov musí byť spracované a pretekári začnú Bodovacie preteky s 
týmito nahromadenými bodmi, ktoré získali z prvých troch súťaží. Pretekári 
budú získavať alebo strácať body podľa počtu získaných a stratených 
okruhov, ako aj podľa počtu bodov získaných v šprintoch počas Bodovacích 
pretekov. 

Celkové poradie Omnia sa postupne vyvinie z Bodovacích pretekov.  

Víťazom Omnia sa stane pretekár s najvyšším počtom bodov. 

(text upravený 20.06.14; 14.10.16) 

3.2.251   Každý pretekár, ktorý vzdá ktorúkoľvek súťaž,  bude považovaný, že vzdal 
bis     preteky a v celkovom poradí bude figurovať za posledným umiestneným 

pretekárom s poznámkou "DNF" („did not finish“; nedokončil) a nebude mu 
pridelené poradie, podľa článku 3.3.012. 

V prípade pretekov Scratch a Tempo pretekov, musí byť pretekár, ktorý 
stratil dve kolá, odvolaný. Tento pretekár bude penalizovaný odpočítaním 40 
bodov v klasifikácii Omnia a bude mu pridelené ďalšie dostupné poradie 
určené počtom pretekárov, ktorí zostanú v tejto chvíli na dráhe. Ak pretekár 
z nejakého dôvodu nebude odvolaný, bude klasifikovaný podľa toho, v akom 
poradí by sa nachádzal v okamihu, keď stratil svoje druhé kolo (vrátane 
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odpočítania bodov). 

(text upravený 18.06.10; 1.02.11; 20.06.14; 15.03.16; 1.10.19; 12.06.20) 

3.2.251   V pretekoch Scratch, každý pretekár, ktorý nedokončí preteky z  dôsledku 
ter    pádu v poslednom kilometri, alebo sa nemôže vrátiť na trať v poslednom 

kilometri, bude mu priradené ďalšie dostupné umiestnenie (a body) 
vzhľadom na počet okruhov a počtu pretekárov v tom čase zostávajúcich na 
dráhe. 

(článok platný od 15.03.16; 14.10.16; 01.07.17; 1.10.17; 12.06.20) 

3.2.252   V prípade  zhody  v celkovom  poradí,  umiestnenie  v  záverečnom  šprinte 
poslednej súťaže, Bodovacích pretekov, určí víťaza. 

(text upravený 20.06.14) 

§ 17 Letmé kolo 
(časť platná od 29.01.10) 

Definícia 
3.2.253   Letmé kolo sú časové preteky s letmým štartom z cieľovej čiary.  

(text upravený 18.06.10; 1.07.12; 14.10.16) 

Priebeh jazdy 
3.2.254   Pretekári štartujú v poradí určenom rozhodcami. 

3.2.255   Pretekár musí vstúpiť na dráhu v momente, keď ho obehne predchádzajúci 
pretekár, ktorý spustil časomieru. 

3.2.256   Vzdialenosť vrátane rozbehu a 1 kola dráhy je určená podľa dĺžky dráhy 
nasledovne: 

−  250 metrové dráhy a kratšie: 3,5 okruhu 

−  285,714 metrové dráhy: 3,0 okruhy 

−  333,33 metrové dráhy: 2,5 okruhu 

−  400 metrové dráhy: 2,0 okruhy 

3.2.257   V prípade zhodného času medzi dotyčnými pretekármi, rozhodujúci bude 
dosiahnutý čas na posledných 200 metrov. 

3.2.258   V prípade nehody, pretekár má nárok na nový štart. Povolený je iba jeden 
nový štart. 

§ 18 Tempo preteky 
(časť platná od 14.10.16) 

Definícia 
3.2.259   Tempo preteky je disciplína, v ktorej je konečné poradie stanovené podľa 

nahromadených bodov, ktoré pretekári získavajú počas šprintov a za získané 
okruhy. 
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Organizácia pretekov 
3.2.260   S výnimkou špecifických podrobností (dokonca aj implicitných) v tejto časti, 

pravidlá Bodovacích pretekov sa budú rovnako vzťahovať aj na Tempo 
preteky. 
Tieto preteky sa konajú na nasledujúcich vzdialenostiach: 
Muži Elite  10 km 
Ženy Elite  7,5 km 
Juniori   7,5 km 
Juniorky  5 km 

(text upravený 1.10.19) 

3.2.261   Po prvých 4 kolách sa šprinty  uskutočnia  každé  ďalšie  kolo.  Po dokončení 
štvrtého okruh sa ozve zvonček, ktorý oznámi štart šprintu. 

3.2.262   Prvý pretekár v každom šprinte získa 1 bod vrátane záverečného šprintu. 

Každý pretekár, ktorý získa kolo, pripíše si 20 bodov. 

Každý pretekár, ktorý stratí kolo, odpočíta sa mu 20 bodov. 

(text upravený 28.02.17; 5.04.17; 1.01.19) 

Priebeh jazdy 
3.2.263   Pred štartom musí byť polovica pretekárov zoradená pozdĺž mantinelu, 

druhá polovica pretekárov je zoradená za sebou v dráhe šprintérov. 

3.2.264   Po neutrálnom okruhu, počas ktorého pretekári jazdia v kompaktnej skupine 
so strednou rýchlosťou, sa vykoná letmý štart. 
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Kapitola III UCI DRÁHOVÁ KLASIFIKÁCIA JEDNOTLIVCOV 

(Kapitola platná od 31.05.04, upravená 15.03.16) 
 

 
3.3.001   UCI vytvorila klasifikáciu jednotlivcov  pretekárov kategórie elite a juniorov, 

ktorí sa zúčastňujú súťaží uvedených v článku 3.3.009. 

Body získané na súťažiach v kategórii U-23 sa započítavajú do klasifikácie 
elite. 

Táto klasifikácia sa nazýva "UCI Dráhový Rebríček" a je výhradným 
vlastníctvom UCI. 

(text upravený 25.09.07; 15.03.16) 

UCI rebríček národov 
3.3.002   Klasifikácia  krajín  mužov  a žien  v  kategóriách  elite  a juniorov,  sa  tiež 

zostavuje  z  každej  súťaže,  ktoré  sú  uvedené  v  článku  3.3.009  a  je 
výhradným vlastníctvom UCI. 

Pretekári alebo tímy súťažiace za svoje UCI dráhové tímy získajú body pre 
svoje UCI dráhové tímy v rebríčkoch tímov UCI, všetci ostatní pretekári / 
tímy získajú body pre svoj národ do UCI dráhového rebríčku národov. 

V súťaži družstiev (okrem Madison), klasifikácia krajín sa vypočíta ako súčet 
bodov na každej súťaži, až do nasledovnej maximálnej kvóty, ktorá sa rovná 
obvyklému počtu pretekárov tvoriacich družstvo. 

MUŽI                                                    ŽENY 
Stíhacie preteky družstiev: 4            Stíhacie preteky družstiev: 4 
Tímový šprint: 3                                 Tímový šprint: 3 

Ako náhle krajina dosiahne svoju maximálnu kvótu na súťaži, jej pretekári 
nedostanú žiadne body nad kvótu.  

V súťaži jednotlivcov a Madison, klasifikácia krajín sa vypočíta ako súčet 
bodov získaných pretekármi podľa národnosti v každej súťaži takto: 
- ak je to možné, najlepší výsledok z olympijských hier 
- najlepší výsledok z majstrovstiev sveta (podľa maximálneho počtu 
pretekárov podľa štátnej príslušnosti stanoveného v článku 9.2.022) 
- najlepší výsledok z kontinentálnych majstrovstiev (podľa maximálneho 
počtu jazdcov podľa štátnej príslušnosti stanoveného v článku 10.1.005) 
- najlepší výsledok z Pohára národov (podľa maximálneho počtu jazdcov 
podľa štátnej príslušnosti podľa článku 3.4.007) 
- najlepších 9 výsledkov triedy 1 
- najlepších 9 výsledkov triedy 2 
- najlepší výsledok z národných majstrovstiev 

Priebežné umiestnenie krajín so zhodným počtom bodov, sa určí podľa 
článku 3.3.011. 
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(text upravený 30.09.10; 14.10.16; 05.03.18; 21.06.18; 12.06.20) 

3.3.003   Klasifikácia je spracovaná podľa získaných bodov, ktoré pretekári získali na 
dráhových pretekoch zaradených do medzinárodného kalendára a 
rozdelených do tried podľa článku 3.8.003. 

Za dráhové preteky v medzinárodnom kalendári, kde je 50% a viac 
pozvaných pretekárov v kategórii, sa budú udeľovať body ako za preteky 
Triedy 2. 

Klasifikácia je spracovávaná po dobu jedného roka tak, že sa pridajú získané 
body ku naposledy spracovanej klasifikácii. Súčasne sa odpočíta počet 
zostávajúcich bodov,   ktoré každý pretekár získal na medzinárodných 
dráhových pretekoch do toho istého dňa v predchádzajúcom roku. 

Ak sa počas jedného roka uskutočnia dve národné, kontinentálne alebo 
svetové majstrovstvá v rovnakej kategórii, zohľadnia sa body len z 
posledných. Body z kontinentálnych a svetových majstrovstiev zostávajú v 
dráhovej klasifikácii až do ďalšieho konania majstrovstiev, alebo maximálne 
na obdobie 18 mesiacov. 

Dráhová komisia môže udeliť výnimku v prípade nepredvídateľnej zmeny 
dátumu Majstrovstiev sveta Elite. 

(text upravený 10.06.05; 25.09.08; 1.10.12; 14.10.16; 21.06.18; 4.03.19) 

3.3.004   Počet bodov, ktoré možno získať na každých pretekov je uvedené v článku 
3.3.010. 

V pretekoch triedy 1 a 2, iba na pretekoch, ktoré spĺňajú kritéria účasti, sa 
budú udeľovať body. 

(text upravený 25.02.13; 15.03.16) 

3.3.005   Pre každú súťaž, UCI body budú udelené raz za súťaž na každých pretekoch. 

Preteky, ktoré sa organizujú ako turnaj, UCI body sa budú udeľovať podľa 
celkového  poradia  špeciality.  V prípade  neexistencii  celkového  poradia, 
súťaž,  za  ktorú  sa  budú  udeľovať  UCI  body  musí  byť  jasne  označená 
v programe pretekov, inak body nebudú udelené. 

3.3.006   Národné federácie a organizátori musia bezodkladne po skončení pretekov, 
odoslať na ústredie UCI e-mailom alebo faxom štartovú listinu a kompletné 
výsledky. Pre preteky, ktoré trvajú niekoľkých dní, tieto informácie sa musia 
zaslať do 72 hodín po skončení posledného dňa pretekov. 

Všetky Národné federácie musia bezodkladne oznámiť všetky skutočnosti 
alebo rozhodnutia, ktoré by mohli spôsobiť zmenu bodov získaných 
pretekármi. 

V prípade, že tieto informácie nebudú odoslané, UCI Výkonný výbor môže 
degradovať príslušné preteky alebo ich vyradiť z kalendára, bez ohľadu na 
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akékoľvek iné sankcie stanovené pravidlami. 

3.3.007   Rebríček jednotlivcov a rebríček národov sa musí  spracovať  najmenej raz za 
týždeň. 

V prípade potreby, rebríčky z predchádzajúcich mesiacov budú opravené. 

(text upravený 12.06.20) 

3.3.008   UCI Výkonný výbor môže pretekárom udeliť ceny za ich klasifikáciu v súlade s 
kritériami, ktoré stanovil. 

V prípade, že klasifikácie budú upravené, už udelené ceny sa musia vrátiť 
a odovzdať oprávneným pretekárom podľa opravenej klasifikácie. 

(text upravený 1.01.21) 

Klasifikácia pretekov 
3.3.009   Olympijské hry  

Majstrovstvá sveta  
Pohár národov 
Kontinentálne majstrovstvá 
Regionálne hry 
Medzinárodné preteky 
Triedy 1, 2 
Národné majstrovstvá 

(text upravený 25.02.13; 15.03.16) 

UCI rebríček jednotlivcov 
3.3.010   Body sa udeľujú podľa nasledovnej tabuľky, do úvahy sa berú iba najlepšie 

výsledky každého pretekára nasledovne: 

−  ak je to možné, výsledok z Olympijských hier 

−  výsledok z Majstrovstiev sveta 

−  výsledok z Kontinentálnych majstrovstiev 

−  najlepší výsledok z Pohára národov  

−  najlepšie 3 výsledky z pretekov triedy 1 

−  najlepšie 3 výsledky z pretekov triedy 2 

−  výsledok z Národných majstrovstiev 
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Por. 

ELITE / JUNIORI 

  

Majstrovstvá sveta Pohár Národov* 
Kontinentálne 
Majstrovstvá 

 Olympijské hry*     

 

P
re

te
ky

 j
ed

n
o

tl
iv

co
v 

 Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

1 1000 1000 800 800 600 600 

2 900 900 720 720 540 540 

3 800 800 640 640 480 480 

4 750 750 600 600 450 450 

5 700 700 560 560 420 420 

6 650 650 520 520 390 390 

7 600 600 480 480 360 360 

8 550 550 440 440 330 330 

9 500 500 400 400 300 300 

10 450 450 360 360 270 270 

11 410 410 328 328 246 246 

12 380 380 304 304 228 228 

13 350 350 280 280 210 210 

14 320 320 256 256 192 192 

15 290 290 232 232 174 174 

16 260 260 208 208 156 156 

17 197 197 192 192 144 144 

18 181 181 176 176 132 132 

19 165 165 160 160 120 120 

20 149 149 144 144 108 108 

21 133 133 128 128 96 96 

22 117 117 112 112 84 84 

23 101 101 96 96 72 72 

24 85 85 80 80 60 60 

25 do X 1 1 1 1 1 1 
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Por. 

ELITE / JUNIORI 

  

Majstrovstvá sveta Pohár Národov* 
Kontinentálne 
Majstrovstvá 

 Olympijské hry*     

 

M
ad

is
o

n
 

 Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

1 2000 (2 x1000)  

 

2000 (2 x1000)  

 
1600 (2 x 800) 1600 (2 x 800) 1200 (2 x 600) 1200 (2 x 600) 

2 1800 (2 x 900)  

 

1800 (2 x 900)  

 
1440 (2 x 720) 1440 (2 x 720) 1080 (2 x 540) 1080 (2 x 540) 

3 1600 (2 x 800)  

 

1600 (2 x 800)  

 
1280 (2 x 640) 1280 (2 x 640) 960 (2 x 480) 960 (2 x 480) 

4 1500 (2 x 750)  

 

1500 (2 x 750)  

 
1200 (2 x 600) 1200 (2 x 600) 900 (2 x 450) 900 (2 x 450) 

5 1400 (2 x 700)  

 

1400 (2 x 700)  

 
1120 (2 x 560) 1120 (2 x 560) 840 (2 x 420) 840 (2 x 420) 

6 1300 (2 x 650)  

 

1300 (2 x 650)  

 
1040 (2 x 520) 1040 (2 x 520) 780 (2 x 390) 780 (2 x 390) 

7 1200 (2 x 600)  

 

1200 (2 x 600)  

 
960 (2 x 480) 960 (2 x 480) 720 (2 x 360) 720 (2 x 360) 

8 1100 (2 x 550)  

 

1100 (2 x 550)  

 
880 (2 x 440) 880 (2 x 440) 660 (2 x 330) 660 (2 x 330) 

9 1000 (2 x 500)  

 

1000 (2 x 500)  

 
800 (2 x 400) 800 (2 x 400) 600 (2 x 300) 600 (2 x 300) 

10 900 (2 x 450)  

 

900 (2 x 450)  

 
720 (2 x 360) 720 (2 x 360) 540 (2 x 270) 540 (2 x 270) 

11 820 (2 x 410)  

 

820 (2 x 410)  

 
656 (2 x 328) 656 (2 x 328) 492 (2 x 246) 492 (2 x 246) 

12 760 (2 x 380)  

 

760 (2 x 380)  

 
608 (2 x 304) 608 (2 x 304) 456 (2 x 228) 456 (2 x 228) 

13 570 (2 x 285)  

 

570 (2 x 285)  

 
560 (2 x 280) 560 (2 x 280) 420 (2 x 210) 420 (2 x 210) 

14 522 (2 x 261)  

 

522 (2 x 261)  

 
512 (2 x 256) 512 (2 x 256) 384 (2 x 192) 384 (2 x 192) 

15 474 (2 x 237) 

 

474 (2 x 237) 

 
464 (2 x 232) 464 (2 x 232) 348 (2 x 174) 348 (2 x 174) 

16 426 (2 x 213)  

 

426 (2 x 213)  

 
416 (2 x 208) 416 (2 x 208) 312 (2 x 156) 312 (2 x 156) 

17 394 (2 x 197)  

 

394 (2 x 197)  

 
384 (2 x 192) 384 (2 x 192) 288 (2 x 144) 288 (2 x 144) 

18 362 (2 x 181)  

 

362 (2 x 181)  

 
352 (2 x 176) 352 (2 x 176) 264 (2 x 132) 264 (2 x 132) 

19 -X 2 (2 x 1)  

 

2 (2 x 1)  

 
2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 
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Por. 

ELITE / JUNIORI 

 Majstrovstvá sveta Pohár Národov* Kontinentálne Majstrovstvá 

 Olympijské hry*     

St
íh

ac
ie

 p
re

te
ky

 d
ru

žs
ti

ev
 

 Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

1 2000 (4 x 500) 

 

2000 (4 x 500) 

 

1600 (4 x 400) 1600 (4 x 400) 1200 (4 x 300) 1200 (4 x 300) 

2 1800 (4 x 450) 

 

1800 (4 x 450) 

 

1440 (4 x 360) 1440 (4 x 360) 1080 (4 x 270) 1080 (4 x 270) 

3 1600 (4 x 400) 

 

1600 (4 x 400) 

 

1280 (4 x 320) 1280 (4 x 320) 960 (4 x 240) 960 (4 x 240) 

4 1500 (4 x 375) 

 

1500 (4 x 375) 

 

1200 (4 x 300) 1200 (4 x 300) 900 (4 x 225) 900 (4 x 225) 

5 1400 (4 x 350) 

 

1400 (4 x 350) 

 

1120 (4 x 280) 1120 (4 x 280) 840 (4 x 210) 840 (4 x 210) 

6 1300 (4 x 325) 

 

1300 (4 x 325) 

 

1040 (4 x 260) 1040 (4 x 260) 780 (4 x 195) 780 (4 x 195) 

7 1200 (4 x 300) 

 

1200 (4 x 300) 

 

960 (4 x 240) 960 (4 x 240) 720 (4 x 180) 720 (4 x 180) 

8 1100 (4 x 275) 

 

1100 (4 x 275) 

 

880 (4 x 220) 880 (4 x 220) 660 (4 x 165) 660 (4 x 165) 

9 1000 (4 x 250) 

 

1000 (4 x 250) 

 

800 (4 x 200) 800 (4 x 200) 600 (4 x 150) 600 (4 x 150) 

10 900 (4 x 225) 

 

900 (4 x 225) 

 

720 (4 x 180) 720 (4 x 180) 540 (4 x 135) 540 (4 x 135) 

11 820 (4 x 205) 

 

820 (4 x 205) 

 

656 (4 x 164) 656 (4 x 164) 492 (4 x 123) 492 (4 x 123) 

12 760 (4 x 190) 

 

760 (4 x 190) 

 

608 (4 x 152) 608 (4 x 152) 456 (4 x 114) 456 (4 x 114) 

13 700 (4 x 175) 

 

700 (4 x 175) 

 

560 (4 x 140) 560 (4 x 140) 420 (4 x 105) 420 (4 x 105) 

14 640 (4 x 160) 

 

640 (4 x 160) 

 

512 (4 x 128) 512 (4 x 128) 384 (4 x 96) 384 (4 x 96) 

15 580 (4 x 145) 

 

580 (4 x 145) 

 

464 (4 x 116) 464 (4 x 116) 348 (4 x 87) 348 (4 x 87) 

16 520 (4 x 130) 

 

520 (4 x 130) 

 

416 (4 x 104) 416 (4 x 104) 312 (4 x 78) 312 (4 x 78) 

17 404 (4 x 101) 

 

404 (4 x 101) 

 

384 (4 x 96) 384 (4 x 96) 288 (4 x 72) 288 (4 x 72) 

18 372 (4 x 93) 

 

372 (4 x 93) 

 

352 (4 x 88) 352 (4 x 88) 264 (4 x 66) 264 (4 x 66) 

19 340 (4 x 85) 

 

340 (4 x 85) 

 

320 (4 x 80) 320 (4 x 80) 240 (4 x 60) 240 (4 x 60) 

20 308 (4 x 77) 

 

308 (4 x 77) 

 

288 (4 x 72) 288 (4 x 72) 216 (4 x 54) 216 (4 x 54) 

21 276 (4 x 69) 

 

276 (4 x 69) 

 

256 (4 x 64) 256 (4 x 64) 192 (4 x 48) 192 (4 x 48) 

22 244 (4 x 61) 

 

244 (4 x 61) 

 

224 (4 x 56) 224 (4 x 56) 168 (4 x 42) 168 (4 x 42) 

23 212 (4 x 53) 

 

212 (4 x 53) 

 

192 (4 x 48) 192 (4 x 48) 144 (4 x 36) 144 (4 x 36) 

24 180 (4 x 45) 

 

180 (4 x 45) 

 

160 (4 x 40) 160 (4 x 40) 120 (4 x 30) 120 (4 x 30) 

25-X 2 (4 x 0,5) 

 

2 (4 x 0,5) 

 

2 (4 x 0,5) 2 (4 x 0,5) 2 (4 x 0,5) 2 (4 x 0,5) 
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Por. 

ELITE / JUNIORI 

 Majstrovstvá sveta Pohár Národov* Kontinentálne Majstrovstvá 

 Olympijské hry*     

Tí
m

o
vý

  š
p

ri
n

t 

 Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

1 1500 (3 x 500) 

 

1500 (3 x 500) 

 

1200 (3 x 400) 1200 (3 x 400) 900 (3 x 300) 900 (3 x 300) 

2 1350 (3 x 450) 

 

1350 (3 x 450) 

 

1080 (3 x 360) 1080 (3 x 360) 810 (3 x 270) 810 (3 x 270) 

3 1200 (3 x 400) 

 

1200 (3 x 400) 

 

960 (3 x 320) 960 (3 x 320) 720 (3 x 240) 720 (3 x 240) 

4 1125  (3 x 375) 

 

1125  (3 x 375) 

 

900 (3 x 300) 900 (3 x 300) 675 (3 x 225) 675 (3 x 225) 

5 1050 (3 x 350) 

 

1050 (3 x 350) 

 

840 (3 x 280) 840 (3 x 280) 630 (3 x 210) 630 (3 x 210) 

6 975 (3 x 325) 

 

975 (3 x 325) 

 

780 (3 x 260) 780 (3 x 260) 585 (3 x 195) 585 (3 x 195) 

7 900 (3 x 300) 

 

900 (3 x 300) 

 

720 (3 x 240) 720 (3 x 240) 540 (3 x 180) 540 (3 x 180) 

8 825 (3 x 275) 

 

825 (3 x 275) 

 

660 (3 x 220) 660 (3 x 220) 495 (3 x 165) 495 (3 x 165) 

9 750 (3 x 250) 

 

750 (3 x 250) 

 

600 (3 x 200) 600 (3 x 200) 450 (3 x 150) 450 (3 x 150) 

10 675  (3 x 225) 

 

675  (3 x 225) 

 

540 (3 x 180) 540 (3 x 180) 405 (3 x 135) 405 (3 x 135) 

11 615  (3 x 205) 

 

615  (3 x 205) 

 

492 (3 x 164) 492 (3 x 164) 369 (3 x 123) 369 (3 x 123) 

12 570 (3 x 190) 

 

570 (3 x 190) 

 

456 (3 x 152) 456 (3 x 152) 342 (3 x 114) 342 (3 x 114) 

13 525 (3 x 175) 

 

525 (3 x 175) 

 

420 (3 x 140) 420 (3 x 140) 315 (3 x 105) 315 (3 x 105) 

14 480 (3 x 160) 

 

480 (3 x 160) 

 

384 (3 x 128) 384 (3 x 128) 288 (3 x 96) 288 (3 x 96) 

15 435  (3 x 145) 

 

435  (3 x 145) 

 

348 (3 x 116) 348 (3 x 116) 261 (3 x 87) 261 (3 x 87) 

16 390 (3 x 130) 

 

390 (3 x 130) 

 

312 (3 x 104) 312 (3 x 104) 234 (3 x 78) 234 (3 x 78) 

17 303 (3 x 101) 

 

303 (3 x 101) 

 

288 (3 x 96) 288 (3 x 96) 216 (3 x 72) 216 (3 x 72) 

18 279 (3 x 93) 

 

279 (3 x 93) 

 

264 (3 x 88) 264 (3 x 88) 198 (3 x 66) 198 (3 x 66) 

19 255 (3 x 85) 

 

255 (3 x 85) 

 

240 (3 x 80) 240 (3 x 80) 180 (3 x 60) 180 (3 x 60) 

20 231 (3 x 77) 

 

231 (3 x 77) 

 

216 (3 x 72) 216 (3 x 72) 162 (3 x 54) 162 (3 x 54) 

21 207 (3 x 69) 

 

207 (3 x 69) 

 

192 (3 x 64) 192 (3 x 64) 144 (3 x 48) 144 (3 x 48) 

22 183 (3 x 61) 

 

183 (3 x 61) 

 

168 (3 x 56) 168 (3 x 56) 126 (3 x 42) 126 (3 x 42) 

23 159 (3 x 53) 

 

159 (3 x 53) 

 

144 (3 x 48) 144 (3 x 48) 108 (3 x 36) 108 (3 x 36) 

24 135 (3 x 45) 

 

135 (3 x 45) 

 

120 (3 x 40) 120 (3 x 40) 90 (3 x 30) 90 (3 x 30) 

25-X 1.5 (3 x 0.5) 

 

1 (3 x 0.5)  

 

1,5 (3 x 0,5) 1 (3 x 0,5) 1,5 (3 x 0,5) 1 (3 x 0,5) 
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Por. 

ELITE / JUNIORI 

  
Trieda 1 

Trieda 2 

Národné Majstrovstvá 

 
P

re
te

ky
 j

ed
n

o
tl

iv
co

v 

 Muži Ženy Muži Ženy 

1 200 200 100 100 

2 180 180 90 90 

3 160 160 80 80 

4 150 150 75 75 

5 140 140 70 70 

6 130 130 65 65 

7 120 120 60 60 

8 110 110 55 55 

9 100 100 50 50 

10 90 90 45 45 

11 82 82 41 41 

12 76 76 38 38 

13 70 70 35 35 

14 64 64 32 32 

15 58 58 29 29 

16 52 52 26 26 

17 48 48 24 24 

18 44 44 22 22 

19 40 40 20 20 

20 36 36 18 18 

21 32 32 16 16 

22 28 28 14 14 

23 24 24 12 12 

24 20 20 10 10 

25 - X 1 1 1 1 



PRAVIDLÁ SZC 

 

Strana 68 z 114 DRÁHA SK01/2021 

 

  

 
Por. 

ELITE / JUNIORI 

  
Trieda 1 

Trieda 2 

Národné Majstrovstvá 

 
M

ad
is

o
n

 

 Muži Ženy Muži Ženy 

1 400 (2 x 200) 400 (2 x 200) 200 (2 x 100) 200 (2 x 100) 

2 360 (2 x 180) 360 (2 x 180) 180 (2 x 90) 180 (2 x 90) 

3 320 (2 x 160) 320 (2 x 160) 160 (2 x 80) 160 (2 x 80) 

4 300 (2 x 150) 300 (2 x 150) 150 (2 x 75) 150 (2 x 75) 

5 280 (2 x 140) 280 (2 x 140) 140 (2 x 70) 140 (2 x 70) 

6 260 (2 x 130) 260 (2 x 130) 130 (2 x 65) 130 (2 x 65) 

7 240 (2 x 120) 240 (2 x 120) 120 (2 x 60) 120 (2 x 60) 

8 220 (2 x 110) 220 (2 x 110) 110 (2 x 55) 110 (2 x 55) 

9 200 (2 x 100) 200 (2 x 100) 100 (2 x 50) 100 (2 x 50) 

10 180 (2 x 90) 180 (2 x 90) 90 (2 x 45) 90 (2 x 45) 

11 164 (2 x 82) 164 (2 x 82) 82 (2 x 41) 82 (2 x 41) 

12 152 (2 x 76) 152 (2 x 76) 76 (2 x 38) 76 (2 x 38) 

13 140 (2 x 70) 140 (2 x 70) 70 (2 x 35) 70 (2 x 35) 

14 128 (2 x 64) 128 (2 x 64) 64 (2 x 25) 64 (2 x 25) 

15 116 (2 x 58) 116 (2 x 58) 58 (2 x 29) 58 (2 x 29) 

16 104 (2 x 52) 104 (2 x 52) 52 (2 x 26) 52 (2 x 26) 

17 96 (2 x 48) 96 (2 x 48) 48 (2 x 24) 48 (2 x 24) 

18 88 (2 x 44) 88 (2 x 44) 44 (2 x 22) 44 (2 x 22) 

19 - X 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 
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Por. 

ELITE / JUNIORI 

  
Trieda 1 

Trieda 2 

Národné Majstrovstvá 

 
St

íh
ač

ka
 d

ru
žs

ti
ev

 

 Muži Ženy Muži Ženy 

1 400 (4 x 100) 400 (4 x 100) 200 (4 x 50) 200 (4 x 50) 

2 360 (4 x 90) 360 (4 x 90) 180 (4 x 45) 180 (4 x 45) 

3 320 (4 x 80) 320 (4 x 80) 160 (4 x 40) 160 (4 x 40) 

4 300 (4 x 75) 300 (4 x 75) 150 (4 x 37,5) 150 (4 x 37,5) 

5 280 (4 x 70) 280 (4 x 70) 140 (4 x 35) 140 (4 x 35) 

6 260 (4 x 65) 260 (4 x 65) 130 (4 x 32,5) 130 (4 x 32,5) 

7 240 (4 x 60) 240 (4 x 60) 120 (4 x 30) 120 (4 x 30) 

8 220 (4 x 55) 220 (4 x 55) 110 (4 x 27,5) 110 (4 x 27,5) 

9 200 (4 x 50) 200 (4 x 50) 100 (4 x 25) 100 (4 x 25) 

10 180 (4 x 45) 180 (4 x 45) 90 (4 x 22,5) 90 (4 x 22,5) 

11 164 (4 x 41) 164 (4 x 41) 82 (4 x 20,5) 82 (4 x 20,5) 

12 152 (4 x 38) 152 (4 x 38) 76 (4 x 19) 76 (4 x 19) 

13 140 (4 x 35) 140 (4 x 35) 70 (4 x 17,5) 70 (4 x 17,5) 

14 128 (4 x 32) 128 (4 x 32) 64 (4 x 16) 64 (4 x 16) 

15 116 (4 x 29) 116 (4 x 29) 58 (4 x 14,5) 58 (4 x 14,5) 

16 104 (4 x 26) 104 (4 x 26) 52 (4 x 13) 52 (4 x 13) 

17 96 (4 x 24) 96 (4 x 24) 48 (4 x 12) 48 (4 x 12) 

18 88 (4 x 22) 88 (4 x 22) 44 (4 x 11) 44 (4 x 11) 

19 80 (4 x 20) 80 (4 x 20) 40 (4 x 10) 40 (4 x 10) 

20 72 (4 x 18) 72 (4 x 18) 36 (4 x 9) 36 (4 x 9) 

21 64 (4 x 16) 64 (4 x 16) 32 (4 x 8) 32 (4 x 8) 

22 56 (4 x 14) 56 (4 x 14) 28 (4 x 7) 28 (4 x 7) 

23 48 (4 x 12) 48 (4 x 12) 24 (4 x 6) 24 (4 x 6) 

24 40 (4 x 10) 40 (4 x 10) 20 (4 x 5) 20 (4 x 5) 

25 - X 2 (4 x 0,5) 2 (4 x 0,5) 2 (4 x 0,5) 2 (4 x 0,5) 
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Por. 

ELITE / JUNIORI 

  
Trieda 1 

Trieda 2 

Národné Majstrovstvá 

 
Tí

m
o

vý
 š

p
ri

n
t 

 Muži Ženy Muži Ženy 

1 300 (3 x 100) 200 (2 x 100) 150 (3 x 50) 100 (2 x 50) 

2 270 (3 x 90) 180 (2 x 90) 135 (3 x 45) 90 (2 x 45) 

3 240 (3 x 80) 160 (2 x 80) 120 (3 x 40) 80 (2 x 40) 

4 225 (3 x 75) 150 (2 x 75) 112,5 (3 x 37,5) 75(2 x 37,5) 

5 210 (3 x 70) 140 (2 x 70) 105 (3 x 35) 70 (2 x 35) 

6 195 (3 x 65) 130 (2 x 65) 97,5 (3 x 32,5) 65 (2 x 32,5) 

7 180 (3 x 60) 120 (2 x 60) 90 (3 x 30) 60 (2 x 30) 

8 165 (3 x 55) 110 (2 x 55) 82,5 (3 x 27,5) 55 (2 x 27,5) 

9 150 (3 x 50) 100 (2 x 50) 75 (3 x 25) 50 (2 x 25) 

10 135 (3 x 45) 90 (2 x 45) 67,5 (3 x 22,5) 45 (2 x 22,5) 

11 123 (3 x 41) 82 (2 x 41) 61,5 (3 x 20,5) 41 (2 x 20,5) 

12 114 (3 x 38) 76 (2 x 38) 57 (3 x 19) 38 (2 x 19) 

13 105 (3 x 35) 70 (2 x 35) 52,5 (3 x 17,5) 35 (2 x 17,5) 

14 96 (3 x 32) 64 (2 x 32) 48 (3 x 16) 32 (2 x 16) 

15 87 (3 x 29) 58 (2 x 29) 43,5 (3 x 14,5) 29 (2 x 14,5) 

16 78 (3 x 26) 52(2 x 26) 39 (3 x 13) 26 (2 x 13) 

17 72 (3 x 24) 48 (2 x 24) 36 (3 x 12) 24 (2 x 12) 

18 66 (3 x 22) 44 (2 x 22) 33 (3 x 11) 22 (2 x 11) 

19 60 (3 x 20) 40 (2 x 20) 30 (3 x 10) 20 (2 x 10) 

20 54 (3 x 18) 36 (2 x 18) 27 (3 x 9) 18 (2 x 9) 

21 48 (3 x 16) 32 (2 x 16) 24 (3 x 8) 16 (2 x 8) 

22 42 (3 x 14) 28 (2 x 14) 21 (3 x 7) 14 (2 x 7) 

23 36 (3 x 12) 24 (2 x 12) 18 (3 x 6) 12 (2 x 6) 

24 30 (3 x 10) 20 (2 x 10) 15 (3 x 5) 10 (2 x 5) 

25 - X 1.5 (3 x 0,5) 1 (2 x 0,5) 1,5 (3 x 0,5) 1 (2 x 0,5) 

 

 
(text upravený 10.06.05; 19.09.06; 25.09.07; 13.06.08, 29.03.10; 1.07.12; 1.02.13; 10.04.13; 

15.03.16; 14.10.16; 01.07.17; 05.03.18; 21.06.18, 12.06.20)
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Regionálne hry 
3.3.010   Regionálne   hry  sa   budú  posudzovať   podľa   počtu   národných   federácií,   

        bis ktoré sa ich zúčastňujú, a rovnako body budú udelené nasledovne: 
5 krajín a viac:  body  sa  udeľujú  ako  za  medzinárodné  preteky triedy 1; 
3 až 4 krajiny:   body  sa  udeľujú  ako  za  medzinárodné  preteky triedy 2; 
1 až 2 krajiny:   body sa neudeľujú. 

Body sa udeľujú iba tým regionálnym majstrovstvám, ktoré sú registrované v 
Medzinárodnom Dráhovom kalendári. 

Keď je krajina reprezentovaná viacerými regionálnymi družstvami, body sa 
udeľujú  najlepšiemu  pretekárovi(om)  tejto  krajiny  až  do  maximálneho 
počtu účastníkov povolených pre družstvá podľa špecifických pravidiel 
každých pretekov. 

(text upravený 4.03.19) 

Národné majstrovstvá 
3.3.010    Zisk  bodov  za  Národné  majstrovstvá  sa  udeľujú  ako  za  medzinárodné 
        ter   preteky triedy 2. 

Body sa udeľujú iba tým národným majstrovstvám, ktoré sú vopred 
registrované  a ktoré sa zobrazia v UCI Dráhovom kalendári. Výsledky musia 
byť doručené na UCI elektronicky po ukončení pretekov v určenom termíne 
na výpočet kvóty pre rôzne súťaže, alebo v termíne na podanie výsledkov 
prostredníctvom DataRide, podľa toho, čo nastane skôr. Výsledky predložené 
po tomto termíne sa nebudú brať do úvahy. 

Ak dva alebo tri štáty organizujú spoločné národné majstrovstvá, každý štát 
musí zaregistrovať svoje majstrovstvá v kalendári UCI, aby boli uznané 
výsledky na účely udeľovania bodov. 

Keď kategórie elite a U-23 súťažia na národných majstrovstvách spoločne, 
body sa udeľujú podľa ich umiestnenia vo výsledkoch pretekov. 

Národným federáciám, ktoré organizujú pre kategóriu U-23 oddelené 
majstrovstvá, body sa budú udeľovať ako pre príslušné preteky kategórie 
elite. 

Každý pretekár má nárok na body iba v jednej kategórii za špecialitu, ak 
tento prípad nastane, len v jeho kategórii. 

V prípade, že titul národného majstra sa udeľuje na medzinárodných 
pretekoch, pretekárom bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, sa udelia body 
podľa ich umiestnenia vo výsledkoch pretekov. 

(text upravený 4.03.19; 1.10.19) 

3.3.011   Poradie priority medzi pretekármi, ktorí získali rovnaký počet bodov sa určí 
podľa ich umiestnenia na pretekoch v nasledovnom poradí: 

1. Majstrovstvá sveta; 



PRAVIDLÁ SZC 

 

Strana 72 z 114 DRÁHA SK01/2021 

2. Pohár národov; 
3. Kontinentálne majstrovstvá; 
4. Medzinárodné preteky triedy 1; 
5. Medzinárodné preteky triedy 2; 
6. Národné majstrovstvá 

V prípade ďalšej zhody, rozhodujúce bude lepšie umiestnenie pretekára 
alebo národu na posledných pretekoch v rovnakej triede. 

(článok platný od 13.06.08; 25.02.13; 15.03.16; 12.06.20) 

3.3.012   Poradie pre klasifikáciu 

Pretekári, ktorí sú klasifikovaní ako finalisti podľa osobitných predpisov UCI, 
budú hodnotení a budú získavať body UCI podľa týchto osobitných pravidiel. 

Pokiaľ nie je v osobitnom ustanovení Pravidiel UCI stanovené inak, 
pretekárom, ktorí nenastúpia na štart, alebo nedokončia preteky, bude táto 
skutočnosť uvedená v ich výsledkoch a body UCI získajú podľa nasledujúcich 
bodov na základe typ pretekov: 

A. Hromadné preteky 

Pretekári, ktorí nedokončia kvalifikačné rozjazdy, budú označení jedným z 
nasledujúcich dôvodov v závislosti od toho, prečo rozjazdy nedokončili: 
Nedokončili (DNF); Neštartovali (DNS); Diskvalifikovaní (DSQ). Títo pretekári 
nepostupujú do ďalšieho kola pretekov. 

Konečná klasifikácia pretekov sa zostavuje do skupín v tomto poradí: 
1. Všetci pretekári, ktorí súťažia vo finále a dokončia (na základe Pravidiel 

UCI), budú hodnotení a získajú body UCI podľa Pravidiel UCI. 
2. Všetci pretekári, ktorí štartovali vo finále a nedokončili preto, že boli 

stiahnutí rozhodcovským zborom, alebo boli postihnutí nehodou 
(označení ako DNF), dostanú po pretekároch v skupine 1 spoločné 
poradie na nasledujúcu pozíciu a získajú body UCI za túto pozíciu. 

3. V prípade, že sa konali kvalifikačné rozjazdy, dostanú všetci pretekári, 
ktorí štartovali vo finále a nedokončia preteky preto, že sa vzdali 
(označení ako DNF), spoločné poradie poslednej dostupnej pozície v 
pretekoch a získajú body UCI za túto pozíciu. Vo všetkých ostatných 
prípadoch (keď kvalifikačné rozjazdy nie sú organizované), všetci 
pretekári, ktorí štartovali vo finále a nedokončia preteky preto, že sa 
vzdali (označení ako DNF), nebudú mať pridelené poradie a nezískajú 
žiadne body UCI. 

4. Všetci pretekári, ktorí sa kvalifikujú do finále z kvalifikácie, ale 
nenastúpia na štart (označení ako DNS), dostanú spoločné poradie na 
nasledujúcu pozíciu po skupine 3 a získajú body UCI za túto pozíciu. 

5. Všetci pretekári, ktorí sa kvalifikovali do finále, ale boli diskvalifikovaní 
(označení ako DSQ), nebudú mať pridelené poradie a nezískajú žiadne 
body UCI. 

6. Všetci pretekári súťažiaci v kvalifikačných kolách, ktorí dokončili, ale 
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nepostúpili do finále, dostanú po skupine 4 rovnaké poradie na 
najbližšiu dostupnú pozíciu a za túto pozíciu získajú body UCI. 

7. Všetci pretekári, ktorí nedokončia kvalifikačné rozjazdy, z akéhokoľvek 
dôvodu (zoradení najskôr ako DNF, potom DNS, potom DSQ) nebudú 
mať pridelené poradie a nezískajú žiadne body UCI. 
 

B. Keirin 
Okrem pretekárov, ktorí nenastúpili na štart, alebo sú diskvalifikovaní, sú 
všetci pretekári, ktorí nedokončia kolo, hodnotení na poslednom mieste v 
rozjazde, v ktorej súťažili. Môžu postúpiť do ďalšieho kola podujatia podľa 
pravidiel UCI. 

Pri vytváraní záverečnej klasifikácie pretekov nemôže byť pretekár posunutý 
smerom hore na miesto, o ktoré nesúťažil. Niektoré pozície preto môžu 
zostať neobsadené. 

Konečná klasifikácia pretekov sa zostavuje do skupín v tomto poradí: 
1. Pretekári, ktorí súťažia vo veľkom finále a dokončia (na základe Pravidiel 

UCI), budú hodnotení a získajú body UCI podľa Pravidiel UCI. 
2. Všetci pretekári, ktorí súťažia vo veľkom finále a nedokončili z dôvodu 

postihnutia nehodou (označení ako DNF) dostanú po pretekároch v 
skupine 1 spoločné poradie na nasledujúcu pozíciu a získajú body UCI za 
túto pozíciu. 

3. Všetci pretekári, ktorí sa kvalifikujú do veľkého finále, ale nenastúpia na 
štart (označení ako DNS), dostanú spoločné poradie pre poslednú 
dostupnú pozíciu v ich pretekoch a za túto pozíciu získajú body UCI. 

4. Všetci pretekári, ktorí súťažili vo veľkom finále a boli diskvalifikovaní 
(označení ako DSQ), nebudú mať pridelené poradie a nezískajú žiadne 
body UCI. Akékoľvek poradie, ktoré by títo pretekári obsadili, zostane 
neobsadené. 

5. Pretekári súťažiaci v malom finále budú klasifikovaní a umiestnení na 
nasledujúcich miestach podľa rovnakých zásad, aké sa vzťahujú na 
skupiny 1 až 4 vyššie. 

Pre každé kolo pretekov, okrem tých, ktoré sú v skupinách 1 až 5, budú 
pretekári, ktorí sa nekvalifikujú do nasledujúceho kola, hodnotení 
nasledovne, pričom pretekári, ktorí štartujú v nasledujúcich kolách, majú 
vyššie umiestnenie ako pretekári, ktorí sa štartovali v predchádzajúcich 
kolách: 

6. Všetci pretekári, ktorí dokončia, budú klasifikovaní podľa poradia v každej 
rozjazde a získajú príslušné body UCI. 

7. Všetci pretekári, ktorí nedokončia kolo pretekov (označení ako DNF), 
budú zaradení do poradia na nasledujúcu dostupnú pozíciu pre dané kolo 
pretekov, pričom sa vezmú do úvahy pretekári, ktorí preteky dokončili 
v ostatných rozjazdách tohoto kola, a získajú príslušné body UCI. 

8. Všetci pretekári, ktorí nenastúpia na štart (označení ako DNS), budú mať 
spoločné poradie na poslednej dostupnej pozícii pre dané kolo pretekov a 
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získajú príslušné body UCI, s výnimkou prvého kola, v ktorom 
pretekárom, ktorí nenastúpia na štart, nebude pridelená poradie, a 
nezískajú žiadne UCI body. 

9. Všetci pretekári, ktorí súťažili a boli diskvalifikovaní (označení ako DSQ), 
nebudú mať pridelené poradie a nezískajú žiadne body UCI. Akékoľvek 
poradie, ktoré by bolo obsadené týmito pretekármi, zostane prázdne, 
berúc do úvahy pretekárov, ktorí mohli dostať poradie v rovnakom kole 
rozjázd. 
 

C. Šprint 

Pretekári, ktorí nedokončia kvalifikáciu na 200 m na čas, budú označení 
jedným z nasledujúcich dôvodov, v závislosti od toho, prečo kvalifikáciu 
nedokončili: Nedokončil (DNF); Neštartoval (DNS); Diskvalifikovaný (DSQ). 
Títo pretekári sú zoradení najprv ako DNF, potom DNS, potom DSQ. 
Nepostupujú do pretekov v špecialite šprint. 

Okrem prípadov, keď v pravidlách UCI existuje osobitné ustanovenie, 
pretekári, ktorí odštartovali, ale nedokončili svoju rozjazdu (označení ako 
DNF), s výnimkou prípadu DSQ, budú považovaní za porazených v týchto 
rozjazdách. Každý takýto pretekár bude klasifikovaný podľa pravidiel UCI, ako 
keby regulárne prehral svoju rozjazdu a získa príslušné body UCI. 

Každý pretekár, ktorý nenastúpi na štart rozjazdy (označený ako DNS), s 
výnimkou diskvalifikácie, bude považovaný za porazeného v tejto rozjazde. V 
ktoromkoľvek kole súťaže, ktoré prebehne systémom najlepší z troch jázd, sa 
budú všetci pretekári, ktorí nenastúpia na štart, považovať za porazených v 
tomto kole súťaže. Každý takýto pretekár bude klasifikovaný podľa pravidiel 
UCI, ako keby regulárne prehral svoju rozjazdu a získa príslušné body UCI. 

Všetci pretekári, ktorí sú diskvalifikovaní (označený ako DSQ), nebudú mať 
pridelené poradie a nezískajú žiadne body UCI. Všetky pozície v poradí, ktoré 
by títo pretekári obsadili, zostanú prázdne. 

D. 500 m / 1 km na čas 

Pretekári, ktorí nedokončia kvalifikačné kolo, budú označení jedným z 
nasledujúcich dôvodov, v závislosti od toho, prečo kvalifikáciu nedokončili: 
Nedokončil (DNF); Neštartoval (DNS); Diskvalifikovaný (DSQ). Títo pretekári 
nepostupujú do ďalšieho kola pretekov. 

Konečná klasifikácia pretekov sa zostavuje do skupín v tomto poradí: 
1. Všetci pretekári, ktorí súťažia vo finále dokončia (na základe Pravidiel 

UCI), budú hodnotení a získajú body UCI podľa Pravidiel UCI. 
2. Všetci pretekári, ktorí súťažia vo finále a nedokončia z akéhokoľvek 

dôvodu (označení ako DNF), okrem diskvalifikácie, dostanú po 
pretekároch v skupine 1 spoločné poradie na nasledujúcu dostupnú 
pozíciu a za túto pozíciu získajú body UCI. 

3. Všetci pretekári, ktorí sa kvalifikujú do finále, ale nenastúpia na štart 
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(označení ako DNS), dostanú vo finálovom kole spoločné poradie pre 
poslednú dostupnú pozíciu a za túto pozíciu získajú body UCI. 

4. Všetci pretekári, ktorí sa kvalifikujú do finále, ale boli diskvalifikovaní 
(označení ako DSQ), nebudú mať pridelené poradie a nezískajú žiadne 
body UCI. Akékoľvek poradie, ktoré by títo pretekári obsadili, zostane 
neobsadené. 

5. Všetci pretekári súťažiaci v kvalifikačnom kole, ktorí dokončili 
kvalifikáciu, ale nepostúpili, budú klasifikovaní v poradí na prvej voľnej 
pozícii po skupine 3 a získajú príslušné body UCI. 

6. Všetci pretekári, ktorí nedokončia kvalifikačné rozjazdy, z akéhokoľvek 
dôvodu (zoradení najskôr ako DNF, potom DNS, potom DSQ) nebudú 
mať pridelené poradie a nezískajú žiadne body UCI. 
 

E. Stíhacie preteky družstiev 

Družstvá, ktoré nedokončia kvalifikačné kolo, budú označené jedným z 
nasledujúcich dôvodov, v závislosti od toho, prečo kvalifikáciu nedokončili: 
Nedokončili (DNF); Neštartovali (DNS); Diskvalifikovaný (DSQ). Tieto družstvá 
nepostupujú do ďalšieho kola pretekov. 

V konečnej klasifikácii budú družstvá zoradené podľa pravidiel podujatia. 

Konečná klasifikácia pretekov sa zostavuje do skupín v tomto poradí: 
1. Všetky družstvá, súťažiace vo finálovom kole, ktoré nenastúpia na štart 

(označené ako DNS) alebo nedokončia (označené ako DNF) 
z akéhokoľvek dôvodu, budú považované za porazené vo svojej 
rozjazde. Tieto družstvá sa hodnotia podľa pravidiel UCI, ako porazené 
vo svojej rozjazde a dostanú príslušné body UCI. Žiadnemu 
diskvalifikovanému družstvu (označenému ako DSQ) nebude pridelené 
poradie a nezískajú žiadne body UCI. Akékoľvek poradie, ktoré by bolo 
obsadené týmito družstvami, zostane neobsadené. 

2. V prípade prvého kola súťaže budú všetky družstvá, ktoré súťažili 
a dokončili preteky v tomto kole, ale nepostupujú do finále, okrem  
diskvalifikovaných, klasifikované podľa dosiahnutého času v tomto kole. 

3. V prípade prvého kola súťaže budú všetky družstvá, ktoré nenastúpili na 
štart (označené ako DNS) alebo nedokončili (označené ako DNF) v tomto 
kole zaradené do poradia po skupine 2 podľa pravidiel UCI a budú 
získajú príslušné body UCI. 

4. V prípade prvého kola nebude družstvám, ktoré boli diskvalifikované 
(označené ako DSQ), pridelené poradie a nezískajú žiadne body UCI.  
Akékoľvek poradie, ktoré by bolo obsadené týmito družstvami, zostane 
neobsadené. 

5. Všetky družstvá súťažiace v kvalifikačnom kole, ktoré dokončili 
kvalifikáciu, ale nepostúpili, budú zaradené na ďalšie voľné poradie po 
skupine 4, prípadne 1, a získajú príslušné body UCI. 

6. Všetky družstvá, ktoré nedokončia kvalifikačné kolo, buď z dôvodu 
nehody, alebo z dôvodu, že nemajú povolenie na reštart (označené ako 
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DNF), nebudú mať pridelené poradie a nezískajú žiadne body UCI. 
7. Všetky družstvá, ktoré nenastúpili na štart kvalifikačného kola (označené 

ako DNS), nebudú mať pridelené poradie a nezískajú žiadne body UCI. 
8. Všetky družstvá súťažiace v kvalifikačnom kole, ktoré boli 

diskvalifikované (označené ako DSQ), nebudú mať pridelené poradie a 
nezískajú žiadne body UCI. 
 

F. Stíhacie preteky jednotlivcov 
 

Pretekári, ktorí nedokončia kvalifikačné kolo, budú označení jedným z 
nasledujúcich dôvodov, v závislosti od toho, prečo kvalifikáciu nedokončili: 
Nedokončil (DNF); Neštartoval (DNS); Diskvalifikovaný (DSQ). Títo pretekári 
nepostupujú do ďalšieho kola pretekov. 

Konečná klasifikácia pretekov sa zostavuje do skupín v tomto poradí: 
1. Všetci pretekári, súťažiaci vo finálovom kole, ktorí nenastúpia na štart 

(označení ako DNS) alebo nedokončia (označení ako DNF) z akéhokoľvek 
dôvodu, budú považovaní za porazených vo svojej rozjazde. Títo 
pretekári sa hodnotia podľa pravidiel UCI, ako porazení vo svojej 
rozjazde a dostanú príslušné body UCI. Žiadnemu diskvalifikovanému 
pretekárovi (označenému ako DSQ) nebude pridelené poradie a nezíska 
žiadne body UCI. Akékoľvek poradie, ktoré by bolo obsadené týmito 
pretekármi, zostane neobsadené. 

2. Všetci pretekári súťažiaci v kvalifikačnom kole, ktorí dokončili 
kvalifikáciu, ale nepostúpili, budú klasifikovaní v poradí na prvej voľnej 
pozícii po skupine 1 a získajú príslušné body UCI. 

3. Všetci pretekári, ktorí nedokončia kvalifikačné kolo, buď z dôvodu 
nehody, alebo z dôvodu, že nemajú povolený reštart (označení ako 
DNF), nebudú mať pridelené poradie a nezískajú žiadne body UCI. 

4. Všetci pretekári, ktorí nenastúpia na štart v kvalifikačnom kole (označení 
ako DNS), nebudú mať pridelené poradie a nezískajú žiadne body UCI. 

5. Všetci pretekári, ktorí súťažili v kvalifikácii a boli diskvalifikovaní 
(označení ako DSQ), nebudú mať pridelené poradie a nezískajú žiadne 
body UCI. 

 

G. Tímový šprint 
 

Tímy, ktoré nedokončia kvalifikačné kolo, budú označené jedným z 
nasledujúcich dôvodov, v závislosti od toho, prečo kvalifikáciu nedokončili: 
Nedokončili (DNF); Neštartovali (DNS); Diskvalifikovaní (DSQ). Tieto tímy 
nepostupujú do ďalšieho kola pretekov. 

Konečná klasifikácia pretekov sa zostavuje do skupín v tomto poradí: 
1. Všetky tímy, súťažiace vo finálovom kole, ktoré nenastúpia na štart 

(označené ako DNS) alebo nedokončia (označené ako DNF) 
z akéhokoľvek dôvodu, budú považované za porazené vo svojej 
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rozjazde. Tieto tímy sa hodnotia podľa pravidiel UCI, ako porazené vo 
svojej rozjazde a dostanú príslušné body UCI. Žiadnemu 
diskvalifikovanému tímu (označenému ako DSQ) nebude pridelené 
poradie a nezískajú žiadne body UCI. Akékoľvek poradie, ktoré by bolo 
obsadené týmito tímami, zostane neobsadené. 

2. V prípade prvého kola súťaže budú všetky tímy, ktoré súťažia a dokončia 
toto kolo, ale nepostupujú do finále, okrem diskvalifikovaných tímov, 
klasifikované podľa času dosiahnutého v tomto kole. 

3. V prípade prvého kola súťaže budú všetky tímy, ktoré nenastúpili na 
štart (označené ako DNS) alebo ho nedokončili (označené ako DNF)  
zaradené do poradia za skupinu 2 podľa svojich časov z kvalifikačného 
kola a získajú príslušné body UCI. 

4. V prípade prvého kola nebudú tímom, ktoré boli diskvalifikované 
(označené ako DSQ), pridelené poradia a nezískajú žiadne body UCI. 
Všetky poradové pozície, ktoré by tieto tímy obsadili, zostanú prázdne. 

5. Všetky tímy súťažiace v kvalifikačnom kole, ktoré ho dokončili, ale sa 
nekvalifikovali do prvého kola, budú zaradené do poradia podľa svojho 
dosiahnutého času na nasledujúcu voľnú pozíciu v poradí po skupine 4, 
prípadne 1, a získajú príslušné body UCI. 

6. Všetky tímy, ktoré nedokončia kvalifikačné kolo, buď z dôvodu nehody, 
alebo z dôvodu, že nemajú povolenie na reštart (označené ako DNF), 
nebudú mať pridelené poradie a nezískajú žiadne body UCI. 

7. Všetky tímy, ktoré nenastúpili na štart kvalifikačného kola (označené ako 
DNS), nebudú mať pridelené poradie a nezískajú žiadne body UCI. 

8. Všetky tímy súťažiace v kvalifikačnom kole, ktoré boli diskvalifikované 
(označené ako DSQ), nebudú mať pridelené poradie a nezískajú žiadne 
body UCI. 
 

(článok doplnený 1.10.19) 
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Kapitola IV UCI POHÁR NÁRODOV na DRÁHE 

3.4.001   Medzinárodná cyklistická únia vytvorila "Pohár národov na Dráhe", ktorý 
obsahuje celkovú klasifikáciu krajín, skladajúci sa z počtu pretekov, ktoré 
každoročne stanoví Výkonný výbor UCI. 

(text upravený 12.06.20) 

3.4.002   Pohár národov na Dráhe je výhradným vlastníctvom UCI. 

(text upravený 12.06.20) 

3.4.003   Súťaže Pohára národov sa skladajú zo súťaží Majstrovstiev sveta, ako je 
uvedené nižšie: 

MUŽI                                                           ŽENY 
1)   1 km s pevným štartom                    1) 500 m s pevným štartom 
2)   Šprint                                                   2) Šprint 
3)   Stíhačka jednotlivcov, 4 km             3) Stíhačka jednotlivcov, 3 km 
4)   Stíhačka družstiev, 4 km                   4) Stíhačka družstiev, 4 km 
5)   Keirin                                                    5) Keirin 
6)   Tímový šprint                                      6) Tímový šprint 
7)   Bodovacie preteky, 40 km             7) Bodovacie preteky, 25 km 
8)   Madison, 50 km                               8) Madison, 30 km 
9)   Scratch, 15 km                                    9) Scratch, 10 km 
10) Omnium   10) Omnium 
11) Vylučovacie preteky  11) Vylučovacie preteky 

(text upravený 1.01.02; 1.01.03; 19.09.06; 25.09.07; 29.03.10; 18.06.10; 25.02.13; 
14.10.16; 1.10.19; 12.06.20) 

Účasť 
3.4.004   Na pretekoch súťažia reprezentačné družstvá a kvalifikované UCI dráhové 

tímy. Pretekári musia mať vek 18 rokov a viac. 4 najlepší juniori z posledných 
Majstrovstiev sveta sa môžu zúčastniť pretekov Pohára národov, konaných 
v tom istom roku. 

Účasť na jednotlivých súťažiach a Madisone je obmedzená pre pretekárov, 
ktorý majú najmenej 250 bodov v príslušnom UCI Dráhovom Rebríčku. Aby 
sa kvalifikoval, každý pretekár musí mať minimálny počet bodov 
potrebných buď 6 týždňov pred prvým kolom Pohára národov, alebo v 
poslednej aktualizácii príslušného UCI Dráhového Rebríčka. Pre rozvoj 
dráhovej cyklistiky, dráhová komisia môže udeliť výnimku z tejto požiadavky. 
Toto neplatí pre štart pretekárov v stíhačke jednotlivcov a v pretekoch na 1 
km / 500 m. 

Účasť v každej súťaži Pohára národov určuje spôsobilosť národnej federácie 
zúčastniť sa príslušnej súťaže na majstrovstvách sveta v súlade s článkom 
9.2.027bis. 

(text upravený 1.01.03; 21.01.06; 25.02.13; 10.04.13; 20.06.14; 15.03.16; 01.07.17; 
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05.03.18; 12.06.20) 

3.4.005   Prihlásiť sa môžu národné družstvá federácií, ktoré sú členmi UCI a 
kvalifikované UCI dráhové tímy (podľa článku 3.4.004). 

V prípade hromadných pretekov a Madison, ak počet prihlásených 
pretekárov prekročí maximálny povolený počet štartujúcich pre dráhu 
podľa článku 3.1.009, uskutočnia sa kvalifikačné rozjazdy. Rozjazdy sa jazdia 
takým spôsobom, aby sa kvalifikoval čo najväčší počet pretekárov / tímov 
povolených pre dráhu bez toho, aby sa nevyhnutne kvalifikoval maximálny 
povolený počet pretekárov / tímov. 

Neexistuje žiadny maximálny počet pre ostatné špeciality. 

(text upravený 25.09.07; 01.10.12; 01.02.13; 10.04.13; 15.03.16; 14.10.16; 05.03.18; 
21.06.18; 12.06.20) 

3.4.006   [zrušené 15.03.16] 

3.4.007   Maximálny počet účastníkov národného tímu na každé podujatie je 
nasledovný: 

MUŽI 
 

 ŽENY  

Tímový šprint 2 tímy  Tímový šprint 2 tímy  

Šprint 2 pretekári  Šprint 2 pretekárky  

Keirin 2 pretekári  Keirin 2 pretekárky  

1 km na čas 2 pretekári  500 m na čas 2 pretekárky  

Stíhacie preteky 
družstiev 

2 družstvá  Stíhacie preteky 
družstiev 

2 družstvá  

Stíhacie preteky 
jednotlivcov 

2 pretekári  Stíhacie preteky 
jednotlivcov 

2 pretekárky  

Bodovacie preteky 1 pretekár Bodovacie 
preteky 

1 pretekárka 

Scratch 1 pretekár Scratch 1 pretekárka 

Omnium 1 pretekár Omnium 1 pretekárka 

Vylučovacie 
preteky 

1 pretekár Vylučovacie 
preteky 

1 pretekárka 

Madison 1 tím Madison 1 tím 

 
Na každú súťaž je povolený maximálne jeden náhradný pretekár. Náhradní 
pretekári musia byť potvrdení pri potvrdení štartujúcich podľa článku 3.4.009. 
Vedúci tímov môžu zasielať zmeny sekretárovi kolégia rozhodcov do začiatku 
prvého súťažného bloku pretekov dňa. 

V záujme prehľadnosti, v tímových súťažiach, iba najlepšie hodnotený tím 
jednej krajiny získa body podľa článku 3.3.002. 

 

(text upravený 1.01.02; 1.01.03; 26.08.04; 19.09.06; 25.09.07; 29.03.10; 18.06.10; 
25.02.13; 10.04.13; 14.10.16; 12.06.20) 
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3.4.007   Maximálny počet účastníkov UCI dráhového tímu na každé podujatie je 
bis nasledovný: 

 

MUŽI 
 

 ŽENY  

Tímový šprint 1 tím Tímový šprint 1 tím 

Šprint 2 pretekári Šprint 2 pretekárky  

Keirin 2 pretekári  Keirin 2 pretekárky  

1 km na čas 2 pretekári  500 m na čas 2 pretekárky 

Stíhacie preteky 
družstiev 

1 družstvo  Stíhacie preteky 
družstiev 

1 družstvo 

Stíhacie preteky 
jednotlivcov 

2 pretekári  Stíhacie preteky 
jednotlivcov 

2 pretekárky  

Bodovacie preteky 1 pretekár Bodovacie 
preteky 

1 pretekárka 

Scratch 1 pretekár Scratch 1 pretekárka 

Omnium 1 pretekár Omnium 1 pretekárka 

Vylučovacie 
preteky 

1 pretekár Vylučovacie 
preteky 

1 pretekárka 

Madison 1 tím Madison 1 tím 

 

Na každú súťaž je povolený maximálne jeden náhradný pretekár. Náhradní 
pretekári musia byť potvrdení pri potvrdení štartujúcich podľa článku 3.4.009. 
Vedúci tímov môžu zasielať zmeny sekretárovi kolégia rozhodcov do začiatku 
prvého súťažného bloku pretekov dňa. 

V záujme prehľadnosti, v tímových súťažiach, iba najlepšie hodnotený tím 
jednej krajiny získa body podľa článku 3.3.002. 

 
(článok platný od 10.04.13; text upravený 15.03.16; 05.03.18; 12.06.20) 

3.4.007   [článok zrušený 12.06.20] 
      ter      

3.4.008   [zrušené 15.03.16] 

3.4.009   Mená pretekárov, náhradníkov a sprevádzajúcich osôb musia byť doručené 
organizátorovi najneskôr do 3 týždňov pred dátumom konania pretekov. V 
prípade oneskoreného prihlásenia po stanovenom termíne sa bude 
požadovať poplatok za oneskorenú registráciu 200 CHF za tím. 

V prípade neúčasti prihlásených tímov na súťaži môže byť udelená pokuta 
300, - CHF za tím. 

Mená pretekárov, ktorí sa zúčastnia pretekov, musia byť oznámené 
Rozhodcovskému zboru najneskôr na pravé poludnie v predvečer prvej 
súťaže pretekov podľa publikovaných časov a pokynov. Akékoľvek 
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oznámenia, ktoré budú po tomto časovom limite, budú podliehať pokute 
vo výške 300,- CHF. 

Účasť na porade tímových manažérov je povinná. Účasť je definovaná ako 
prítomnosť od prezentácie na začiatku porady až do ukončenia porady. 

(text upravený 26.08.04; 30.09.10; 4.03.19; 1.10.19; 12.06.20) 

3.4.009   [zrušené 01.07.17] 
bis  

Organizácia 
3.4.010   Organizátori pretekov  Pohára národov musia  s  UCI  podpísať  zmluvu, 

ktorá  upravuje  najmä  audiovizuálne  práva,  marketingové  práva  a 
materiálne zabezpečenie pretekov. 

(text upravený 12.06.20) 

3.4.011   [zrušené 15.03.16] 

3.4.012   [zrušené 15.03.16] 

3.4.013   Rozhodcovský zbor bude zložený z UCI medzinárodných rozhodcov, ktorí sú 
delegovaní UCI podľa článku 1.2.116. 

Organizujúca Národná federácia deleguje všetkých ostatných rozhodcov 
potrebných na efektívnu kontrolu pretekov, rovnako ako aj časomeračov 
podľa článku 1.2.116. 

(text upravený 1.01.02; 15.03.16) 

3.4.014   Technického Delegáta deleguje UCI. 

(text upravený 1.01.02) 

3.4.015   Organizátor musí hradiť náklady všetkým osobám, ktoré deleguje UCI, ale 
budú platené prostredníctvom UCI podľa obvyklých podmienok. 

3.4.016  Pred prvou súťažou musí byť zvolaná porada. Musia sa jej zúčastniť všetci 
funkcionári a vedúci družstiev. Vedie ju hlavný rozhodca v    prítomnosti    
UCI    technického    delegáta    a    osôb    zodpovedných za organizáciu. 

(text upravený 21.06.18) 

Ceny 
3.4.017   Tabuľka cien za preteky v klasifikácii jednotlivcov je každoročne určená UCI 

Výkonným Výborom vo finančných náležitostiach. 

(text upravený 1.01.02) 

3.4.018   [zrušené 1. Januára 2002] 

3.4.019   [zrušené 15.03.16] 

3.4.020   Prví   traja   pretekári   v každej   súťaži   dostanú   od   organizátora,   podľa 
príslušného poradia, zlatú medailu (1. miesto), striebornú (2. miesto) a 
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bronzovú medailu (3. miesto). 

(text upravený 12.06.20) 

UCI rebríček 
3.4.021   Po skončení každej súťaže, pretekárom budú udelené body podľa príslušnej 

tabuľky v článku 3.3.010. 

Pokiaľ ide o UCI rebríček národov, iba pretekári štartujúci za národný výber 
získajú body pre svoju krajinu. Pretekári štartujúci za UCI dráhové tímy 
získajú body pre svoj UCI dráhový tím do rebríčka UCI dráhových tímov, ako 
je stanovené v článku 3.3.002 bis. 

(text upravený 1.01.02; 25.02.13; 12.06.20) 

Poradie UCI dráhového pohára národov 
3.4.021   Po skončení každej súťaže, o poradí medzi pretekármi v celkovom   
     bis poradí, s rovnakým počtom bodov rozhoduje vyšší počet umiestnení na 

1.mieste, potom na 2.mieste atď. Do úvahy sa berú len tie umiestnenia, za 
ktoré pretekár získal body. 

Ak sú si stále rovní, lepšie poradie pripadne pretekárovi s lepším 
umiestnením v posledných pretekoch. 

(článok platný od 01.10.04; 12.06.20) 

3.4.022   Celkové poradie krajín sa určí pridaním bodov získaných pretekármi každého 
družstva v každých pretekoch. 

V prípade rovnosti bodov sa vezme do úvahy počet prvých miest, potom 
počet druhých miest a tak ďalej. 

(text upravený 1.01.02; 15.03.16; 12.06.20) 

3.4.023   Celkové body získané každou krajinou v každej súťaži slúžia po poslednej 
súťaži v sezóne na stanovenie konečnej celkového poradia krajín. 

(text upravený 12.06.20) 

3.4.024   [článok zrušený 12.06.20] 

3.4.025   [zrušené 15.03.16] 
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Kapitola V SVETOVÉ  REKORDY 

 
Táto  časť  nie  je  preložená  do  slovenského  jazyka.  Originál  francúzsku 
alebo anglickú verziu je možné si stiahnuť zo stránky UCI:  www.uci.ch 

http://www.uci.ch/
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Kapitola VI  VYBAVENIE A INFRAŠTRUKTÚRA 

 
§ 1  Štartovacie bloky 

 

3.6.001   Štartovacie bloky musia byť skonštruované tak, aby sa dali ľahko ovládať 
a aby sa dali odstrániť z povrchu dráhy maximálne do 5 sekúnd. Musia byť 
testované  a  schválené  UCI  technickým  delegátom  alebo  hlavným 
rozhodcom pretekov. 

 

(text upravený 1.01.02) 

 

3.6.002   Bicykel musí byť upevnený vo vertikálnej polohe bez ohľadu na sklon dráhy. 
Na tento účel štartovací blok musí byť vybavený nastaviteľnými nožičkami. 

 
3.6.003   Bicykel musí byť pevne upevnený pomocou brzdy, ktorá zviera okraj ráfika 

zadného kolesa. 
 

(text upravený 1.01.02) 

 
3.6.004   Brzda musí mať nastaviteľnú výšku tak, aby mohla blokovať kolesá rôznych 

priemerov a na šírku mohla pevne uchopiť rôzne hrúbky ráfikov. 
 

3.6.005   Brzda musí uvoľniť zadné koleso v okamihu štartu tak, aby všetci pretekári 
odštartovali presne v ten istý okamih. 

 
3.6.006  (N) Brzda štartovacieho bloku sa musí uvoľniť pomocou elektronického 

systému, ktorý súčasne spustí časomieru. 
 
 

§ 2  Motorky pre preteky za motorovými vodičmi 
 

§ 3  Derny 
 

§ 4  Oblečenie pre vodičov – motorky 
 

§ 5  Oblečenie pre vodičov – derny 
 

§2 až §5 – Tieto časti nie sú preložené do slovenského jazyka. Originál 
francúzsku  alebo anglickú  verziu  je  možné  si  stiahnuť  zo 
stránky UCI:  www.uci.ch 

http://www.uci.ch/
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA A HOMOLOGIZÁCIA VELODRÓMOV: 
 

§ 6  Súťažné dráhy – velodrómy 
 

3.6.064   Dráhové preteky, ktoré sú zaradené do UCI medzinárodného kalendára, 
sa musia konať na UCI homologovanom velodróme. Výnimočne,  UCI môže 
udeliť špeciálne výnimky velodrómom, ktoré spĺňajú všetky podmienky 
z pohľadu bezpečnosti. 

 

Dráhové  preteky,  ktoré  sú  zaradené  do  národného  kalendára  sa  môžu 
konať     na  velodrómoch  homologovaných  národnou  federáciou  alebo 
UCI. 
 

(text upravený 14.10.16) 

 
3.6.065   Velodróm nebude bežne homologovaný UCI, pokiaľ nebude spĺňať 

nasledovné podmienky. 
 

(text upravený 14.10.16) 
 

3.6.066   Stabilita, pevnosť materiálov a spôsob upevnenia, ktoré tvoria konštrukciu 
velodrómu, musia zodpovedať predpisom o stavbách a bezpečnostným 
predpisom platných v príslušnej krajine, v ktorom je velodróm postavený a 
rešpektovať špecifické, geologické a klimatické podmienky v mieste stavby. 

 

Tieto   prvky,   ako   aj   všeobecná   zhoda   stavby   a použitých  materiálov 
s technickými normami a osvedčenými postupmi, sú výhradnou 
zodpovednosťou vlastníka, dodávateľa, architekta, stavebného dozoru, 
majiteľa,   prevádzkovateľa,   užívateľa,   organizátora   alebo   inej   osoby, 
v súlade s miestnou legislatívou alebo predpismi. V tomto ohľade UCI je 
oslobodená od akejkoľvek zodpovednosti. 

 

Homologizácia velodrómu zo strany UCI sa nevzťahuje na jeho technické 
a stavebné   vlastnosti,   ale   len   na   zhodu   jeho   vonkajšieho   
vzhľadu s ustanoveniami uvedenými v tomto paragrafe. 

 

UCI    nezodpovedá    za akékoľvek    chyby,    ktoré    nie    sú    predmetom 
homologizácie   dráhy   alebo   vznikli   alebo   sa   prejavujú   po   úradných 
zisteniach, na ktorých je homologizácia založená.. 

 

(text upravený 1.01.02) 

 
Geometria dráhy 
Forma 

3.6.067   Vnútorný   okraj   dráhy   sa   skladá   z   dvoch   zákrut   spojených   dvoma 
rovnobežnými rovinkami. Vjazd a výjazd zo zákrut musí byť navrhnutý tak, 
aby prechod bol postupný. 
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Sklon dráhy je stanovený s prihliadnutím na polomer zákrut a najvyšších 
rýchlostí dosiahnutých v rôznych špecialitách. 

 

Dĺžka 
3.6.068   Dĺžka  dráhy  musí  byť  v  rozmedzí  133  metrov  až  500  metrov  vrátane. 

 

Dĺžka  dráhy  musí  byť  taká,  aby  celý  počet  okruhov  alebo  pol -okruhov 
zodpovedal vzdialenosti presne 1 kilometer, s toleranciou + 5 centimetrov. 

 

Pre  Majstrovstvá  sveta  a Olympijské  hry  dĺžka  musí  byť  250  metrov. 
V záujme rozvoja dráhovej cyklistiky, UCI môže udeliť špeciálnu výnimku 
velodrómom, ktoré sa už používajú. 

 

(text upravený 1.01.02, 24.09.09) 

 
3.6.069   Dĺžka dráhy sa meria 20 cm nad vnútorným okrajom dráhy (horný okraj 

chodníčka). 

 
Šírka 

3.6.070   Šírka   dráhy   musí   byť   konštantná   po   celej   dĺžke.   Dráhy   schválené 
v kategóriách 1 a 2 musia mať minimálnu šírku 7 metrov. Ostatné dráhy 
musia mať šírku úmernú svojej dĺžke, minimálne 5 metrov. 

 

(text upravený 1.01.02) 

 
Chodníček 

3.6.071   Jazdné pásmo blankytne modrej farby známe ako "chodníček", musí byť k  
dispozícii pozdĺž  vnútorného okraja  dráhy.  Šírka  tohto  pásu  musí  byť 
aspoň 10%  šírky  dráhy  a  jeho  povrch musí  mať  rovnaké vlastnosti ako 
dráha. Žiadny reklamný nápis nie je prípustný v tomto pásme. 

 

S výnimkou jazdiacich pretekárov, žiadna iná osoba alebo predmet nemôžu 
byť na chodníčku, ak je na dráhe jeden alebo viac pretekárov. 

 

(text upravený 1.01.02) 

 
Bezpečnostná zóna 

3.6.072 Od vnútorného okraja chodníčka musí byť pripravená a označená 
bezpečnostná zóna. Spoločná šírka bezpečnostnej zóny a chodníčka musí 
byť aspoň 4 metre na dráhach dlhých 250 metrov a viac, a 2,5 metra na 
dráhach kratších ako 250 metrov. 

 
Okrem  rozhodcov,  jazdiacich  pretekárov  a ostatných  osôb  s povolením 
hlavného rozhodcu, žiadna iná osoba alebo predmet (vrátane štartovacích 
blokov)  nemôže  byť  v priestoroch  bezpečnostnej  zóny,  ak  je  na  dráhe 
pretekár. 

 

(text upravený 1.01.02, 26.08.04) 
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3.6.072   Zábradlie, z  konštrukcie, ktorá   zabezpečuje potrebnú  bezpečnosť  pre 
bis     pretekárov a o minimálnej výške 120 cm, musí byť postavené na vnútornom 

okraji bezpečnostnej zóny s výnimkou, ak sú splnené nasledujúce 
podmienky: 
1. neexistuje žiadny výškový rozdiel alebo náhly prechod medzi 
bezpečnostnou zónou a stredom dráhy alebo priamo v strede dráhy a 
2. vo vnútri bezpečnostnej zóny a do vzdialenosti 10 m od chodníčka, sa 
nenachádza  žiadna  neoprávnená  osoba  alebo  predmet  podľa   článku 
3.6.072. 

 

Zábradlie musí byť transparentné a v žiadnom prípade nemôžu byť na ňom 
pripevnené reklamné panely. 

 

V  miestach,  kde  úroveň  samotnej  dráhy  je  vyššia  ako  1,5  metra  ako 
aktuálny stred dráhy, dodatočné bezpečnostné prvky, ako siete, panely, 
atď., musia byť postavené za účelom zníženia rizika úrazu športovcov. 

 

Akékoľvek dvierka, ktoré sa nachádzajú v zábradlí, musia mať jednoduché a 
spoľahlivé zatváranie. Počas pretekov a tréningov musia byť uzatvorené. 

 

(text upravený 1.01.02; 26.08.04) 

 
Profil – priečny rez 

3.6.073   Priečny rez vedený v každom bode dráhy od vnútorného k vonkajšiemu 
okraju, musí vykazovať priamočiary profil. V zákrutách musí byť vnútorný 
okraj dráhy napojený plynulým prechodom na koberček. 

 
3.6.073   Z každého bodu dráhy alebo od povrchu bezpečnostnej zóny,  vzdialenosť 

bis     na  kolmici  vedenej  z  povrchu,  do  výšky  minimálne  3  m,   musí  byť 
garantovaný voľný priestor bez akejkoľvek prekážky. 

 

(text upravený 1.01.02) 

 
Povrch 

3.6.074   Povrch   dráhy   musí   byť   úplne   rovný,   homogénny,   hladký.   Povolená 
tolerancia roviny povrchu dráhy je 5 mm na 2 m. Povrchová úprava musí 
byť rovnaká vo všetkých jej aspektoch po celom povrchu dráhy. Povrchové 
úpravy za účelom zlepšenia kvality jazdných vlastností len na časti dráhy sú 
zakázané. 

 

(text upravený 1.01.02) 

 
3.6.075   Farba povrchu dráhy musí umožniť dobrú viditeľnosť všetkých vyznačených 

čiar. 
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Značenie dráhy 
Náter 

3.6.076   Všetky ohraničenia, čiary, reklamné nápisy alebo iné značenia na dráhe 
musia byť prevedené takou farbou alebo takým produktom, ktorý nekĺže a 
nemení vlastnosti priľnavosti, pevnosti ani homogenity povrchu dráhy. 

 
3.6.077  Reklamné  nápisy  na  povrchu  dráhy  musia  byť  umiestnené  nad 

demarkačnou čiarou vodičov, ktoré sú v pozdĺžnom páse, 50 cm nad 
vonkajším  okrajom  demarkačnej  čiary  vodičov  až  do  50  cm  od  okraja 
bariéry (vonkajšieho okraja dráhy). Akékoľvek reklamné nápisy sú zakázané 
v priestore 1 meter pred a 1 meter za čiarou stíhačov a čiarou 200 m, alebo 
v priestore 3 metre pred a 3 metre za cieľovou čiarou. Uvedené vzdialenosti 
sú merané z každej strany od vonkajšieho okraja bieleho pásu. 

 

(text upravený 1.01.02) 

 
3.6.078   Pozdĺžne čiary spomínané v článkoch 3.6.079 až 3.6.081 majú konštantnú 

šírku 5 cm. Priečne čiary spomínané v článkoch 3.6.081 - 3.6.084 majú 
konštantnú šírku 4 cm. 

 
Pozdĺžne značenie: 
Meracia čiara 

3.6.079   Čiara,  čiernej  farby  na  svetlom  podklade  alebo  biela  čiara  na  tmavom 
podklade, nazývaná “meracia čiara“ je vyznačená 20 cm od vnútorného 
okraja dráhy, má číslovanie každých 10 metrov a vyznačených každých 5 
metrov. Meranie dĺžky tejto čiary sa vykonáva na jej vnútornom okraji. 

 
Čiara šprintérov 

3.6.080   Červená  čiara,   nazývaná  “čiara   šprintérov“  je   vyznačená  85   cm   od 
vnútorného okraja dráhy. 

 

Táto vzdialenosť sa meria k vnútornému okraju červenej čiary. 
 

(text upravený 21.01.06) 

 
Čiara vodičov 

3.6.081   Modrá  čiara,  nazývaná  „čiara  vodičov“  je  vyznačená  v  jednej  tretine 
celkovej šírky dráhy alebo 2,45 m (ktorá hodnota je väčšia) od vnútorného 
okraja dráhy. 

 

Vzdialenosť sa meria k vnútornému okraju tejto modrej čiary. 
 

(text upravený 21.01.06) 
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Zvislé značenie: 
Cieľová čiara 

3.6.082   Cieľová čiara je situovaná na konci jednej z roviniek, ale niekoľko metrov 
pred vjazdom do zákruty a v zásade pred hlavnou tribúnou. 

 

Cieľovú čiaru tvorí priečna čierna čiara 4 cm široká umiestnená v strede 
bieleho pásu šírky 72 cm. 

 

Značenie cieľovej čiary na dráhe musí pokračovať až na úplne vrchnú časť 
bariéry. 

 
Čiara 200 metrov 

3.6.083   200 metrov pred cieľovou čiarou naprieč dráhou je vyznačená biela čiara, 
od ktorej sa merajú časy pri pretekoch v šprinte. 

 
Čiara stíhačov 

3.6.084   Dve   červené   čiary,   v polovici   šírky   dráhy   na   dĺžku,   naprieč   dráhou 
a v presnom predĺžení z jednej na druhú, sú vyznačené v presnej polovici 
oboch roviniek a označujú cieľové body stíhacích pretekov. 

 
VYBAVENIE 
Vstupný tunel 

3.6.085   Centrálny priestor, ktorý je situovaný vo vnútri bezpečnostnej zóny, musí 
byť povinne sprístupnený jedným alebo viacerými tunelmi. 

 
Priestor pre pretekárov 

3.6.086   Vo vnútorných priestoroch stredu dráhy musia byť pretekárom poskytnuté 
priestory,  kde  sa  môžu  prezliekať  a rozjazďovať,  taktiež  pre  pretekárov 
musia byť vymedzené čakacie zóny v blízkosti čiar stíhačov a cieľa. 

 
Bariéra 

3.6.087   Vonkajší okraj dráhy musí byť ohraničený ochrannou bariérou pre ochranu 
pretekárov a divákov. Bariéra musí byť stabilná, pevne zakotvená a musí 
mať  celkovú výšku najmenej 90  cm.  Vnútorná časť  mantinelu musí  byť 
úplne neprerušovaná a vyhladená do výšky minimálne 65 cm nad dráhou a 
nesmie mať žiadne výstupky alebo prečnievajúce časti. 

 

V miestach, kde vonkajší priestor dráhy je situovaný 1,5 m a viac pod 
úrovňou vonkajšieho okraja povrchu dráhy, musí byť zriadená dodatočná 
ochrana   (ochranné   siete,   dosky   apod.)   tak,   aby   sa   znížili   riziká 
pri prípadnom výjazde pretekárov z dráhy pri nehode. 

 

Farba vonkajšieho mantinelu dráhy musí byť v ostrom kontraste s farbou 
povrchu dráhy. 
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Ak sú zriadené vo vonkajšom mantineli dvierka, tieto sa musia povinne 
otvárať vonkajším smerom od dráhy a musia byť vybavené jednoduchým a 
spoľahlivým uzáverom. Dvierka musia byť počas pretekov a tréningu 
uzatvorené. 

 

(text upravený 1.01.02) 

 
Rôzne 

3.6.088   Ukazovateľ okruhov, dobre viditeľný pre pretekárov a divákov a zvon, dobre 
počuteľný  v  celom  priestore  dráhy,  musia  byť  umiestnené  v  blízkosti 
cieľovej čiary. 

 

Pre stíhacie preteky, zvon a ukazovateľ okruhov musia byť umiestnené na 
oboch stranách dráhy v blízkosti čiar stíhačov, podľa článku 3.2.066. 

 
(text upravený 1.01.02) 

 
3.6.089   Na   dráhe   musí   byť   inštalovaná   časomiera   so   štartovacími   blokmi, 

štartovacie hodiny, kontaktné pásky a elektronický displej (čas na tisícinu 
sekundy,   počet okruhov, bodov a pod.), photofinish alebo video-finish 
systém na určovanie poradia v cieli,  a vo vnútri velodrómu jasne počuteľné 
ozvučenie pre verejnosť. 

 

Kontaktné pásky musia byť položené cez celú šírku dráhy alebo inštalovaný 
prijateľný detektor času ako napríklad svetelné lúče, fotobunka. 

 
(text upravený 1.01.02) 

 
Osvetlenie 

3.6.090   Na  dráhe  musí  byť  inštalované  primerané  osvetlenie,  ktoré  zodpovedá 
platným bezpečnostným predpisom krajiny. 

 

Systém osvetlenia musí byť zdvojený núdzovým zdrojom nezávislým na 
elektrickej sieti, ktorý je schopený zaistiť okamžite intenzitu osvetlenia 
minimálne 100 LUX po dobu 5 minút. 

 

Pri tréningoch bez divákov musí mať kolmé osvetlenie intenzitu minimálne 
300 LUX. Pri súťažiach musí byť minimálna intenzita osvetlenia 1400 LUX 
pre   Elite   Majstrovstvá   sveta   a Olympijské   hry   (dráhy   1.   kategórie), 
najmenej 1000 LUX pre dráhy 2. kategórie a najmenej 500 LUX pre dráhy 3 
a 4. kategórie. 

 

(text upravený 1.01.02) 
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FUNKČNÉ PRIESTORY 
Pódium pre cieľového rozhodcu 

3.6.091  Pódium pre cieľového rozhodcu musí byť zriadené oproti cieľovej čiare, 
umiestnené v centrálnom priestore. 

 
Priestor pre rozhodcov 

3.6.092   Pre   rozhodcov   musí   byť   zriadený   zodpovedajúci   priestor   –   lodžia, 
umiestnená v centrálnom priestore dráhy vedľa cieľovej čiary. 

 

(text upravený 1.01.02) 

 
Priestor pre arbitra 

3.6.093   Vo vonkajšom priestore dráhy musí byť zriadená malá lodžia pre arbitra. 
Toto miesto musí byť situované v kľudnom, oddelenom priestore, z ktorého 
je umožnený celkový a úplný pohľad na celú dráhu, ako napríklad v hornej 
časti tribúny priamo oproti cieľovej čiare. Vedenie káblov musí byť 
zabezpečené z tohto miesta až do centrálneho priestoru. Počas súťaží musí 
byť inštalovaný systém  rádiového  spojenia  medzi  arbitrom  a   
ostatnými  rozhodcami, vrátane štartéra a hlavného rozhodcu. 

 

(text upravený 1.10.19) 

 
Centrálne pódium pre štartéra 

3.6.093   Uprostred centrálneho priestoru, v jednej línii s čiarami stíhačov, musí byť 
bis zriadené pódium pre štartéra. Veľkosť tejto plochy musí byť 3 - 4 m² a musí 

byť vyvýšené nad úroveň povrchu dráhy. 
 

(text upravený 1.01.02) 

 
HOMOLOGÁCIA VELODRÓMOV 

3.6.094   Pri homologizácii velodrómy sú zatriedené do 4 kategórií podľa technickej 
kvality dráhy a jej zariadení. Kategória určuje úroveň pretekov, ktoré môžu 
byť na dráhe usporiadané tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 
KATEGÓRIA HOMOLOGÁCIA ÚROVEŇ PRETEKOV 

1 
UCI 

Elite Majstrovstvá sveta a 
Olympijské hry 

 

2 

 

UCI 

Poháre národov, Kontinentálne 
majstrovstvá, Juniorské 

Majstrovstvá sveta 

3 UCI Ostatné medzinárodné preteky 

4 NÁRODNÁ FEDERÁCIA Národné preteky 
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3.6.095  Dráhy 1. a 2. kategórie musia zodpovedať nasledujúcim kritériám 
(kalkulované pre minimálne bezpečné rýchlosti v rozsahu od 85 km/hod až 
do 110 km/hod.): 

 

Dĺžka dráhy 250 m 285,714 m 333,333 m 400 m 

Polomer zákruty 19 - 25 m 22 - 28 m 25 - 35 m 28- 50 m 

Šírka dráhy 7 - 8 m 7 - 8 m 7 - 9 m 7 - 10 m 
 

Ostatné dráhy musia byť koncipované tak, aby bola garantovaná minimálna 
bezpečná rýchlosť 75 km/hod. 

 
(text upravený 1.01.02) 

 

3.6.096   Žiadosť  o   homologizáciu  sa   podáva  na   UCI   prostredníctvo  národnej 
federácie krajiny, v ktorej je velodróm situovaný. 

 

3.6.097   Žiadosť o homologizáciu musí byť zaslaná na UCI minimálne 2 mesiace pred 
plánovaným dátumom vykonania inšpekcie. Musí byť priložená technická 
správa, ktorá musí byť v súlade so štandardným vzorom UCI. 

 

UCI môže vyžadovať akúkoľvek doplňujúcu dokumentáciu. 
 

(text upravený 1.01.02) 
 

3.6.098   Národná federácia musí zorganizovať inšpekciu velodrómu za prítomnosti 
špecialistu zodpovedného za  vykonanie merania predpísaných rozmerov 
pod dohľadom delegáta UCI. Pri tejto inšpekcii skupina pretekárov musí 
vykonať praktickú skúšku dráhy. 

 

Všetky  náklady  spojené  s  inšpekciou  velodrómu  idú  na  ťarchu  
žiadateľa o homologizáciu, za ktoré je výhradne zodpovedná národná 
federácia. 
 

Náklady na delegáta UCI budú hradené podľa podmienok 
špecifikovaných v platných UCI finančných náležitostiach. 

 

(text upravený 1.01.02) 
 

3.6.099   Delegát   UCI   vypracuje   detailnú   správu   o inšpekcii,   podpísanú 
zodpovednými osobami za meranie dráhy a zástupcami národnej federácie. 

 

3.6.100   Pokiaľ  UCI  usúdi,  že  existujú  aspekty,  ktoré  by  mohli  viesť  k tomu,  že 
homologizácia  bude  zamietnutá,  UCI  vyzve  žiadajúce  strany  o 
homologizáciu na obhajobu týchto aspektov pred tým, ako sa vydá 
rozhodnutie.  Ak  tak  UCI  neurobí,  a  v  prípade,  že  homologizácia  pre 
velodróm bude zamietnutá, dotyčná Federácia sa môže odvolať na CAS.  

 

(text upravený 1.01.02) 
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3.6.101   Akékoľvek  zmeny alebo rekonštrukcie vykonané po inšpekcii velodrómu jej 
homologizáciu anulujú. Nová homologizácia podlieha postupu uvedenom 
v článkoch 3.6.097 a nasledovných. 

 

(text upravený 1.01.02) 

 
 
 

Kapitola VII  DRÁHOVÉ  TÍMY 

 
Táto  časť  nie  je  preložená  do  slovenského  jazyka.  Originál  francúzsku 
alebo anglickú verziu je možné si stiahnuť zo stránky UCI:  www.uci.ch 

http://www.uci.ch/
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Kapitola VIII  KALENDÁR 

 
Všeobecné ustanovenia 

3.8.001   Dráhové preteky sú zapísané do kalendárov podľa ich klasifikácie a kritérií 
uvedených v článkoch 3.8.003 a 3.8.005. 

 

Výkonný výbor UCI prideľuje klasifikáciu každým pretekom do 
medzinárodného   kalendára    podľa    kritérií,    ktoré    on    sám    stanoví, 
s prihliadnutím na kritériá uvedené v článku 3.8.003. 

 

(text platný od 1.01.04) 

 
3.8.001   Každá spoločnosť, ktorá organizuje preteky na  dráhe, musí riadiť preteky 
    bis     v prísnom súlade so Stanovami a Pravidlami UCI. Všetky preteky zaradené 

do UCI dráhového kalendára musia rešpektovať UCI finančné náležitosti 
(obzvlášť kalendárny poplatok) schválené Výkonným výborom UCI a 
zverejnené na internetových stránkach UCI. 

 

(text platný od 15.03.16; 01.07.17) 

 
3.8.001   V prípade neskorej registrácie, je vyžadovaná minimálna lehota, 3  mesiace 

ter medzi  dátumom  registrácie  a  skutočným  dátumom  konania  pretekov. 
Dráhová komisia môže žiadať registračný poplatok za preteky, ktoré budú 
prihlásené po stanovenej lehote a za pridanie špecialít na poslednú chvíľu. 
 
Špecializácie, ktoré nie sú pridané v stanovenej lehote (tj. menej ako 30 dní 
pred dátumom podujatia), budú v každom prípade zaradené iba v triede 2. 

 

(text platný od 15.03.16; upravený 05.03.18) 

 
3.8.002   Bez toho, aby bol dotknutý článok 1.2.014, ak preteky zaradené do jednej z  

tried  1  alebo  2,  ako  je  uvedené  v  článku  3.8.003,  sa  nebudú  konať, 
bez  povolenia UCI,  budú  zaradené o triedu nižšie v  nasledujúcom roku, 
okrem pretekov, ktoré sú už zaradené v triede 3. 

 

(text upravený 1.01.04; 26.08.04; 15.03.16) 
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3.8.003 
Svetový kalendár 

 

Typ pretekov Kritériá 

Olympijské hry -  Podľa pravidiel pre cyklistické 
preteky na Olympijských hrách 

Majstrovstvá sveta -  Podľa pravidiel 
pre Majstrovstvá sveta 

Poháre národov -  Podľa článkov 3.4.004 až 3.4.007 
 

Kontinentálne majstrovstvá 
Regionáne hry 

 

-  Viď článok 3.8.004 

Trieda 1 -  Minimálne 5 účastníckych krajín 1) 

-  Preteky Muži Elite 

-  Preteky: Junior (M/Ž), U-23 (M/Ž), 
Ženy Elite a Paracyklistika 
(minimálne 3 kategórie) 

   -    Minimálne 5 súťaží 2)  

Trieda 2 -  Minimálne 3 účastnícke krajiny 1) 

-  Preteky Muži Elite 

-  Preteky: Junior (M/Ž), U-23 (M/Ž), 
Ženy Elite a Paracyklistika 
(minimálne 1 kategória) 

  -    Minimálne 2 súťaže 2)   
1) V tímových podujatiach, ak je tím zložený z pretekárov z rôznych krajín (zmiešaný 

tím), sa počíta krajina, ktorej pretekári majú prevahu. Pri tímových podujatiach, kde nie 

je možná väčšina, sa krajina zúčastneného pretekára nezapočíta. 
2) Súťaž = špecialita z programu Majstrovstiev sveta Elite, organizovaná v kategórii 

 
(text platný od 1.01.04; upravený 1.10.13; 3.03.14; 15.03.16; 05.03.18) 

 
3.8.004   Aby Kontinentálne Majstrovstvá mohli byť zaradené do Medzinárodného 

kalendára, musí byť garantovaná účasť pretekárov z minimálne 6 federácií 
kontinentu,   okrem   prípadov,   keď   Kontinentálna   Konfederácia   nemá 
6 federácií. 

 

(text platný od 1.01.04) 
 
 

3.8.005 
Národný kalendár 

 
Typ pretekov Účasť na pretekoch 

Národné majstrovstvá Riadené Národnou Federáciou 

Ostatné preteky Riadené Národnou Federáciou 
 

(text platný od 1.01.04) 



PRAVIDLÁ SZC 

 

Strana 96 z 114 DRÁHA SK01/2021 

Kapitola IX MASTERS 

(kapitola platná od 10.6.05) 

 
Účasť na dráhových pretekoch UCI Masters Majstrovstiev Sveta 

3.9.001   Všetci pretekári vo veku 35 rokov a starší, ktorí sú držiteľmi Masters 
licencie, sú oprávnení sa zúčastniť UCI Masters Majstrovstiev Sveta, okrem 
nasledovných prípadov: 
1.       Akýkoľvek  pretekár,  ktorý  v  priebehu  buď  terajšieho  roka  alebo 

súčasnej sezóny, bol členom dráhového tímu registrovaného  UCI. 
Sezóna je obdobie stanovené v druhom odseku článku 3.3.003. 

2.       Akýkoľvek pretekár, ktorý sa v  priebehu terajšieho roka   zúčastnil 
Majstrovstiev sveta, Olympijských hier, Kontinentálnych majstrovstiev 
Regionálnych hier, alebo Pohára národov, iných pretekov než podujatí 
pre masters. 

3.       [zrušené 04.06.16] 
 

(text upravený 19.09.06; 30.01.09; 04.06.16; 05.03.18) 

 
Licencie 

3.9.002   Všetci  prihlásení  pretekári  na  UCI  Masters  Majstrovstvá  sveta  musia 
predložiť   platnú   licenciu   v kancelárii   pretekov,   aby   im   bolo   vydané 
štartovné číslo a boli oprávnení sa pretekov zúčastniť. Licenciu musí vydať 
národná federácia pretekára, ktorá je pridruženou federáciou UCI a musí 
byť platná počas celého kalendárneho roka. 

 
3.9.003   Na iných pretekoch než na UCI Masters Majstrovstvách sveta, pretekári sa 

môžu zúčastniť pretekov s dočasnou alebo jednodňovou licenciou, vydanou 
ich národnou federáciou. 

 

Na licencii musí byť jasne stanovený začiatok a koniec jej doby platnosti. 
Národná federácia musí zabezpečiť, aby držiteľ dočasnej licencie mal 
prospech, po dobu jej trvania, z rovnakého poistného krytia a rovnakých 
benefitov, ako je stanovené s ročnou licenciou. 

 
UCI Masters Majstrovstvá Sveta 

3.9.004   Pretekári,  ktorí  sú  prihlásení  na  štart  UCI  Masters  Majstrovstiev  Sveta, 
reprezentujú svoju krajinu, ale je im povolené používať športový úbor podľa 
vlastného výberu. 

 
3.9.005   Všetky detaily, ktoré sa špecificky týkajú každých UCI Masters Majstrovstiev 

sveta   v   každej   kategórii,   musia   byť   získané   od   organizátora   alebo z 
internetových stránok UCI. Preteky v súťažnom programe sú definované UCI. 

(text upravený 21.06.18) 
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3.9.006   UCI  Masters  Majstrovstvá  Sveta  sú  zvyčajne  organizované  v  skupinách 
po  5  rokov:  30-34,  35-39,  40-44,  atď.  Podľa  počtu  účastníkov  v každej 
vekovej skupine, môžu byť spojené príslušné susediace vekové kategórie a v 
takomto prípade bude spracované iba jedno súhrnné poradie. 

 

Nebudú sa organizovať súťaže v špecialitách pre vekové kategórie, ak je na 
štarte v súťaži jednotlivcov menej ako 12 pretekárov v súťažiach s hromadný 
štartom (napr. bodovacie preteky), alebo menej ako 8 účastníkov / tímov v 
ostatných špecialitách. 
 
Pre súťaže družstiev má väčšina pretekárov v družstve rovnakú vekovú 
skupinu. Maximálne jeden pretekár v každom družstve môže byť starší ako 
je veková skupina. 

 

(text upravený 25.01.08; 30.01.09; 05.03.18; 21.06.18) 

 
Najlepšie Výkony 

3.9.007   Komisia  dráhovej  cyklistiky  pripraví  zoznam  najlepších Masters  výkonov 
vykonaných v jazdách na čas, 200 metrov, stíhacie preteky jednotlivcov a 
hodinovka pre všetky vekové kategórie mužov a žien. 

 

(text upravený 25.01.08) 

 
3.9.008   Najlepšie výkony zaznamenané na UCI Masters Majstrovstvách sveta musia 

byť      oznámené      UCI      dráhovej      komisii      pomocou      formulára 
„Žiadosť   o schválenie“   pre   masters.   K   žiadosti   musia   byť   priložené 
nasledovné  doklady:  doklad  o  elektronickom  alebo  manuálnom  meraní 
času; miesto; dátum a druh pretekov; výsledok súťaže, v ktorom bol výkon 
dosiahnutý. Formulár musí potvrdiť podpisom UCI medzinárodný rozhodca 
delegovaný pre príslušnú súťaž. 

 

(článok platný 13.06.08) 

 
3.9.009   Najlepšie výkony zaznamenané na pretekoch Masters musia byť oznámené 

UCI dráhovej komisii pomocou formulára Žiadosť o schválenie pre masters. 
K žiadosti musia byť priložené nasledovné doklady: formulár o dopingovej 
kontrole, doklad o elektronickom alebo manuálnom meraní času; miesto; 
dátum a druh pretekov; výsledok súťaže, v ktorom bol výkon dosiahnutý. 
Formulár musí potvrdiť podpisom UCI medzinárodný rozhodca delegovaný 
pre príslušnú súťaž. 

 

(článok platný od 19.09.06) 

 
3.9.010   Najlepšie  výkony  zaznamenané  mimo  pretekov  (napr.  najlepší  výkon v 

hodinovke)  musia  byť  tiež  oznámené  UCI  dráhovej  komisii  pomocou 
formulára Žiadosť o schválenie pre masters. K žiadosti musia byť priložené 
nasledovné     doklady:     formulár     o     dopingovej     kontrole,     doklad 
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o  elektronickom alebo  manuálnom meraní času;  miesto; dátum  a druh  

výkonu.  Formulár  musí  potvrdiť  podpisom  UCI  medzinárodný rozhodca, 
ktorý sledoval výkon. 

 
 

3.9.011   Najlepšie výkony musí potvrdiť UCI dráhová komisia. 

 
3.9.012   Pre antidopingové záležitosti, viď Časť 14, a vo všetkých ostatných ohľadoch 

platia pravidlá pre svetové rekordy (kapitola V). 
 

(text upravený 13.06.08) 

 

Príloha 1 
 

UCI 
ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE SVETOVÉHO REKORDU / NAJLEPŠIEHO VÝKONU 

 

Túto žiadosť je potrebné vyplniť v originálnom znení, uverejnenom v Pravidlách UCI. 
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Kapitola X INCIDENTY NA PRETEKOCH A ŠPECIFICKÉ 

PRIESTUPKY 

(kapitola platná od 12.06.20) 

§ 1  Incidenty na pretekoch týkajúce sa pretekárov, tímov a ostatných 
držiteľov licencií v súvislosti s pretekmi na dráhe 

Všeobecné ustanovenia 
3.10.001   Porušenia súvisiace s incidentmi na pretekoch zaznamenané v súvislosti 

s pretekmi na dráhe sa sankcionujú, ako je stanovené v tabuľke 
incidentov na pretekoch vymedzenej v článku 3.10.008, v súlade s 
článkom 12.4.001. 
Upozornenia, relegácie a diskvalifikácie môžu byť uložené aj pre 
neregulované športové správanie, ktoré ovplyvňuje alebo má potenciál 
ovplyvniť výsledok pretekov, bez ohľadu na pokutu ustanovenú v článku 
3.10.008. Správne športové správanie je opísané v časti 3, kapitole 2 
týchto predpisov. 
Sankcie udelené rozhodcami sa uvedú v komuniké Rozhodcovského zboru 
a zašlú sa UCI. 

3.10.002   Ustanovenia časti 12 pravidiel UCI sa vzťahujú na porušenia predpisov 
spáchané v súvislosti s pretekmi na dráhe. 

Upozornenie - diskvalifikácia 
3.10.003   Akýkoľvek priestupok, ktorý  nie  je  konkrétne  penalizovaný a  

akékoľvek nešportové správanie, môže byť potrestané upozornením. 
V prípade hromadných pretekov musí byť upozornenie oznámené žltou 
zástavkou. Diskvalifikácia sa oznámi červenou zástavkou. Rozhodcovia 
budú v každom prípade oznamovať štartovné číslo pretekára, ktorý sa 
priestupku dopustil. Upozornenie a diskvalifikácia sa vzťahujú len pre 
jednu konkrétnu súťaž, bez ohľadu na pokuty stanovené v článku 
3.10.008. 
Ak pretekár bude relegovaný na podujatí, táto relegácia môže tiež 
znamenať upozornenie, podľa závažnosti, úmyslu a vplyvu priestupku. 
Pretekár, ktorý dostane druhé upozornenie alebo bude relegovaný 
tretíkrát, bude diskvalifikovaný. 

3.10.003   S výhradou obmedzení stanovených v článku 3.2.011 pre akékoľvek 
bis  neregulárne správanie zistené počas pretekov: 

• prezident rozhodcovského zboru môže udeliť upozornenie; 
• každý jednotlivý rozhodca môže požiadať prezidenta rozhodcovského 
zboru, aby udelil upozornenie. V takýchto prípadoch je prezident 
rozhodcovského zboru konečný rozhodujúci o udelení upozornenia; 
• rozhodcovský zbor môže udeliť varovanie. 
Rozhodca - arbiter môže udeľovať upozornenia podľa opisu v článku 
3.2.011. 
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Držiteľ licencie je priamo informovaný o upozorneniach ústne alebo 
zobrazením svojho štartového čísla spolu so žltou vlajkou po udelení 
upozornenia. Osoba, ktorá udelila upozornenie, môže uplatniť 
dodatočnú sankciu, ak sa ukáže, že neregulárne správanie, na ktoré bolo 
udelené upozornenie počas pretekov, je porušením súvisiacim 
s priestupkom na pretekoch. 
Upozornenia sa uvedú v komuniké rozhodcovského zboru a pošlú sa 
UCI. 

 
Relegácia 

3.10.004   S výhradou obmedzení stanovených v článku 3.2.011 pre akékoľvek 
neregulárne správanie zistené počas pretekov: 
• prezident rozhodcovského zboru môže udeliť relegáciu; 
• každý jednotlivý rozhodca môže požiadať prezidenta rozhodcovského 
zboru, aby udelil relegáciu. V takýchto prípadoch je prezident 
rozhodcovského zboru konečný rozhodujúci o udelení relegácie; 
• rozhodcovský zbor môže udeliť relegáciu. 
Rozhodca - arbiter môže udeľovať relegácie podľa opisu v článku 3.2.011. 
Osoba, ktorá udelila relegáciu, sa zároveň rozhodne, či udelí aj 
upozornenie k tomuto neregulárnemu správaniu, alebo nie. V prípade 
udelenia bude upozornenie zaslané podľa článku 3.10.003. 
Držiteľ licencie je priamo informovaný o udelení relegácie ústne. Osoba, 
ktorá udelila relegáciu, môže uplatniť dodatočnú sankciu, ak sa ukáže, že 
neregulárne správanie, na ktoré bola udelená relegácia počas pretekov, 
je porušením súvisiacim s priestupkom na pretekoch. 
Relegácie sa uvedú v komuniké rozhodcovského zboru a pošlú sa UCI. 

Pokuty a sankcie udelené Rozhodcovským zborom 
3.10.005   Bez toho, aby boli dotknuté sankcie uvedené v tabuľke nižšie, každý 

držiteľ licencie, ktorý sa podieľa na závažnom priestupku na pretekoch, 
môže byť okamžite diskvalifikovaný rozhodcovským zborom, alebo v 
prípadoch uvedených v článku 3.2.011, rozhodcom-arbitrom. 

V prípade správania, ktoré predstavuje priestupok, ktorý sa môže 
disciplinárnej komisii oznámiť podľa ustanovení článku 12.4.002 a 
nasledujúcich, môže byť držiteľ licencie predvolaný pred disciplinárnu 
komisiu. 

3.10.006   Bez toho, aby bola dotknutá právomoc disciplinárnej komisie ukladať 
sankcie za rovnakých okolností, v prípade potreby, v prípade porušenia 
článkov 12.4.002 a nasledujúcich, rozhodcovia sankcionujú priestupky na 
pretekoch uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

3.10.007   Nasledujúca tabuľka sa vzťahuje na všetky preteky na dráhe. V prípade 
národných kalendárnych pretekov však príslušné národné federácie 
môžu stanoviť nižšie pokuty, ako sú pokuty stanovené v stĺpci 3 tabuľky, 
ktorá obsahuje „iné preteky“. 
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3.10.008   Tabuľka incidentov na pretekoch a špecifických priestupkov týkajúcich sa pretekov na dráhe. 

 Olympijské hry 
Majstrovstvá sveta ELITE 
Pohár národov 

Majstrovstvá sveta JUNIOROV 
Kontinentálne majstrovstvá 
Kontinentálne hry 
Trieda 1 a 2 Muži a Ženy U23 a ELITE 
 
Paracyklistika 
Paralympijské hry 
Majstrovstvá sveta 
Pohár národov 

Trieda 1 a 2 Muži a Ženy JUNIOR 
Národné preteky 
Iné preteky 
 
Paracyklistika 
Iné preteky 

1. Procedúry týkajúce sa oficiálneho programu 

1.1 Neúčasť na oficiálnych 
procedúrach (vrátane tlačovej 
konferencie atď.)  
 

Pretekár: 500,- pokuta a prepadnutie 
cien a bodov za jednotlivé rebríčky 
UCI získané počas podujatia. 

Pretekár: 200,- pokuta a prepadnutie 
cien a bodov za jednotlivé rebríčky 
UCI získané počas podujatia. 

Pretekár: 100,- pokuta a prepadnutie 
cien a bodov za jednotlivé rebríčky 
UCI získané počas podujatia. 

1.2 Nevyhovujúci odev na pódiu 
a počas predpísaných procedúr  
 

Pretekár: 500,- pokuta pre každého 
dotknutého pretekára. 

Pretekár: 200,- pokuta pre každého 
dotknutého pretekára. 

Pretekár: 100,- pokuta pre každého 
dotknutého pretekára. 

1.3 Neúčasť na povinnom Team 
Managers’ meeting 

Športový riaditeľ: 300,- pokuta Športový riaditeľ: 200,- pokuta Športový riaditeľ: 100,- pokuta 

2. Vybavenie a inovácie 

2.1 Pokus o štart v pretekoch s 
bicyklom, ktorý nie je v súlade 
s pravidlami 

Pretekár: štart zamietnutý Pretekár: štart zamietnutý Pretekár: štart zamietnutý 

2.2 Štart v pretekoch na bicykli, 
ktorý nebol pre tieto preteky 
rozhodcami skontrolovaný  

Tím: 200,- pokuta a upozornenie. Tím: 100,- pokuta a upozornenie. Tím: 50,- pokuta a upozornenie. 

2.3 Použitie bicykla, ktorý nie je v 
súlade s pravidlami 

Pretekár: 500,- pokuta a 
diskvalifikácia. 

Pretekár: 200,- pokuta a 
diskvalifikácia. 

Pretekár: 100,- pokuta a 
diskvalifikácia. 
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2.4 Použitie alebo prítomnosť 
bicykla, ktorý nie je v súlade s 
článkom 1.3.010 

Pretekár: diskvalifikácia. 
Tím: diskvalifikácia 

Pretekár: diskvalifikácia. 
Tím: diskvalifikácia 

Pretekár: diskvalifikácia. 
Tím: diskvalifikácia 

2.5 Použitie zakázaného diaľkového 
komunikačného systému 
pretekárom 

Pretekár: štart zamietnutý alebo 
diskvalifikácia 

Športový riaditeľ / tréner: vylúčenie 

Pretekár: štart zamietnutý alebo 
diskvalifikácia 

Športový riaditeľ / tréner: vylúčenie 

Pretekár: štart zamietnutý alebo 
diskvalifikácia 

Športový riaditeľ / tréner: vylúčenie 

2.6 Použitie elektronického 
zariadenia s displejom na bicykli, 
ktoré môže pretekár prečítať počas 
pretekov 

Pretekár: štart zamietnutý alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: štart zamietnutý alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: štart zamietnutý alebo 
diskvalifikácia 

2.7 Použitie technickej inovácie, 
inovatívneho oblečenia alebo 
vybavenia počas podujatia, ktoré 
UCI ešte neschválila 

Pretekár: štart zamietnutý alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: štart zamietnutý alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: štart zamietnutý alebo 
diskvalifikácia 

2.8 Vyhýbanie sa, odmietanie alebo 
bránenie v kontrole vybavenia / 
odevu 

Pretekár: diskvalifikácia. 
Iný člen tímu: vylúčenie 

Pretekár: diskvalifikácia. 
Iný člen tímu: vylúčenie 

Pretekár: diskvalifikácia. 
Iný člen tímu: vylúčenie 

2.9 Úprava vybavenia / odevov, 
ktoré sa majú použiť v pretekoch po 
tom, čo ich rozhodcovia pre dané 
preteky skontrolovali 

Pretekár: 500,- pokuta a 
diskvalifikácia. 
Iný člen tímu: 500,- pokuta a 
vylúčenie 

Pretekár: 200,- pokuta a 
diskvalifikácia. 
Iný člen tímu: 200,- pokuta a 
vylúčenie 

Pretekár: 100,- pokuta a 
diskvalifikácia. 
Iný člen tímu: 100,- pokuta a 
vylúčenie 

2.10 Nosenie vybavenia na bicykli 
alebo pretekárom, ktoré padá alebo 
môže spadnúť na dráhu počas 
pretekov 

Pretekár: štart zamietnutý, alebo 
300,- pokuta a/alebo upozornenie 
alebo diskvalifikácia 

Pretekár: štart zamietnutý, alebo 
200,- pokuta a/alebo upozornenie 
alebo diskvalifikácia 

Pretekár: štart zamietnutý, alebo 
100,- pokuta a/alebo upozornenie 
alebo diskvalifikácia 

3. Oblečenie a identifikácia pretekárov 

3.1 Používanie odevov, ktoré 
nespĺňajú požiadavky (forma, farba, 
rozloženie) 

Pretekár: 200,- až 500,-* pokuta, a / 
alebo štart zamietnutý,  alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: 100,- až 300,-* pokuta, a / 
alebo štart zamietnutý,  alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: 50,- až 100,-* pokuta, a / 
alebo štart zamietnutý,  alebo 
diskvalifikácia 
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3.2 Pretekár na štarte bez 
predpísanej prilby 

Pretekár: štart zamietnutý Pretekár: štart zamietnutý Pretekár: štart zamietnutý 

3.3 Pretekárovi za sňatie 
predpísanej prilby počas pretekov  
 

Pretekár: 200,- pokuta a 
diskvalifikácia. 

Pretekár: 100,- pokuta a 
diskvalifikácia. 

Pretekár: 50,- pokuta a 
diskvalifikácia. 

3.4 Pretekárovi za sňatie 
predpísanej prilby po prejdení 
cieľovej čiary 
 

Pretekár: 200,- pokuta a / alebo 
upozornenie alebo diskvalifikácia. 

Pretekár: 100,- pokuta a / alebo 
upozornenie alebo diskvalifikácia. 

Pretekár: 50,- pokuta a / alebo 
upozornenie alebo diskvalifikácia. 

3.5 Identifikačné číslo replikované 
na inom médiu, ako je poskytované 
organizátorom  
 

Pretekár: štart zamietnutý Pretekár: štart zamietnutý Pretekár: štart zamietnutý 

3.6 Chýbajúce identifikačné číslo 
alebo transpondér, nie je viditeľné, 
je upravené, nesprávne umiestnené 

Pretekár: 200,- až 500,-* pokuta,  Pretekár: 100,- až 200,-* pokuta,  Pretekár: 50,- až 100,-* pokuta,  

3.7 Nesprávne identifikačné číslo 
alebo trnaspondér 

Pretekár: 200,- až 500,-* pokuta,  Pretekár: 100,- až 200,-* pokuta,  Pretekár: 50,- až 100,-* pokuta,  

3.8 Rôzne oblečenie (dres, kraťasy, 
kombinézy) pri rôznych pretekároch 
tímu 

Pretekár: 200,- pokuta za každého 
dotknutého pretekára,  

Pretekár: 100,- pokuta za každého 
dotknutého pretekára,  

Pretekár: 50,- pokuta za každého 
dotknutého pretekára,  

3.9 Nosenie tónovaných štítov 
alebo priezorov, počas sedenia v 
čakacej zóne pretekov 

Pretekár: 200,- pokuta,  Pretekár: 200,- pokuta,  Pretekár: 200,- pokuta,  

3.10 Pretekári v rovnakom tíme a v 
rovnakých pretekoch, bez 
rozlišovacích znakov 

Pretekár: 100,- pokuta za každého 
dotknutého pretekára, a / alebo 
upozornenie 

Pretekár: 100,- pokuta za každého 
dotknutého pretekára, a / alebo 
upozornenie 

Pretekár: 50,- pokuta za každého 
dotknutého pretekára, a / alebo 
upozornenie 

4. Nedovolené občerstvenie 

4.1 Nepovolené občerstvenie Pretekár: 200,- pokuta 
Iný držiteľ licencie: 200,- pokuta 

Pretekár: 100,- pokuta 
Iný držiteľ licencie: 100,- pokuta 

Pretekár: 50,- pokuta 
Iný držiteľ licencie: 50,- pokuta 
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5. Nesprávny pohyb pretekárov na dráhe - Pre mimoriadne závažné prípady, okrem upozornenia, relegácie alebo diskvalifikácie, ktoré môžu byť 
udelené 

5.1 Odchýlka od zvolenej línie, ktorá 
bráni alebo ohrozuje iného 
pretekára alebo nepravidelný šprint 
(vrátane ťahania dresu alebo sedla 
iného pretekára, rýchleho pohybu 
nadol na iného pretekára) 

Pretekár: 200,- pokuta,  Pretekár: 100,- pokuta,  Pretekár: 50,- pokuta,  

5.2 Nesprávne použitie modrého 
pásu počas pretekov 

Pretekár: 200,- pokuta,  Pretekár: 100,- pokuta,  Pretekár: 50,- pokuta,  

5.3 Nesprávny pohyb pretekára 
počas pretekov, ktorý prekáža 
inému pretekárovi alebo mu bráni 
prejsť 

Pretekár: 200,- pokuta,  Pretekár: 100,- pokuta,  Pretekár: 50,- pokuta,  

5.4 Nepravidelný manéver, ktorý 
spôsobil pád pretekára 

Pretekár: 200,- až 500,-* pokuta,  Pretekár: 200,- pokuta,  Pretekár: 100,- pokuta,  

5.5 Pokus o zastavenie pretekov Pretekár: 200,- až 500,-* pokuta,  
Iný držiteľ licencie: 200,- pokuta 

Pretekár: 100,- až 200,-* pokuta,  
Iný držiteľ licencie: 200,- pokuta 

Pretekár: 50,- až 100,-* pokuta,  
Iný držiteľ licencie: 200,- pokuta 

6. Nedovolené správanie, najmä správanie, ktoré poskytuje tímu alebo pretekárovi športovú výhodu alebo ktoré je nebezpečné 

6.1 Pretekár, ktorý odmietol opustiť 
preteky potom, čo bol rozhodcami 
odvolaný 

Pretekár: 200,- pokuta a 
diskvalifikácia. 

Pretekár: 100,- pokuta a 
diskvalifikácia. 

Pretekár: 50,- pokuta a 
diskvalifikácia. 

6.2 Pretekár, ktorý odmietol opustiť 
preteky potom, čo bol rozhodcami 
diskvalifikovaný 

Pretekár: 200,- až 500,-* pokuta,  Pretekár: 100,- až 200,-* pokuta,  Pretekár: 50,- až 100,-* pokuta,  

6.3 Nabádanie pretekára, aby zostal 
v pretekoch alebo na dráhe potom, 
čo bol rozhodcami odvolaný alebo 
diskvalifikovaný. 

Iný držiteľ licencie: 500,- pokuta a 
vylúčenie 

Iný držiteľ licencie: 200,- pokuta a 
vylúčenie 

Iný držiteľ licencie: 100,- pokuta a 
vylúčenie 
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6.4 Podvádzanie, pokus o 
podvádzanie, tajná dohoda medzi 
pretekármi alebo inými držiteľmi 
licencií, ktorí sú zapojení alebo 
spoluúčastní. Vo zvlášť závažných 
prípadoch, okrem upozornenia, 
relegácie alebo diskvalifikácie, ktoré 
môžu byť udelené 

Pretekár: 500,- pokuta za každého 
dotknutého pretekára,  
Iný držiteľ licencie: 500,- pokuta 

Pretekár: 200,- pokuta za každého 
dotknutého pretekára,  
Iný držiteľ licencie: 200,- pokuta 

Pretekár: 100,- pokuta za každého 
dotknutého pretekára,  
Iný držiteľ licencie: 100,- pokuta 

6.5 Neoprávnená osoba v 
bezpečnostnej zóne počas pretekov 

Iný držiteľ licencie: 200,- pokuta a 
upozornenie 

Iný držiteľ licencie: 100,- pokuta a 
upozornenie 

Iný držiteľ licencie: 50,- pokuta a 
upozornenie 

6.6 Personál tímu alebo vybavenie 
blokujúce prístup na dráhu 

Iný držiteľ licencie: 500,- pokuta a vo 
vážnych prípadoch alebo pre druhý 
priestupok vylúčenie 

Iný držiteľ licencie: 300,- pokuta a vo 
vážnych prípadoch alebo pre druhý 
priestupok vylúčenie 

Iný držiteľ licencie: 200,- pokuta a vo 
vážnych prípadoch alebo pre druhý 
priestupok vylúčenie 

7. Nerešpektovanie pokynov, nesprávne alebo nebezpečné správanie; poškodzovanie životného prostredia alebo image športu 

7.1 Nerešpektovanie pokynov 
organizátora alebo rozhodcov 

Pretekár: 100.- až 500,-* pokuta  
Iný držiteľ licencie: 200,- až 500,-* 
pokuta 

Pretekár: 100.- až 200,-* pokuta  
Iný držiteľ licencie: 100,- až 200,-* 
pokuta 

Pretekár: 50.- až 100,-* pokuta  
Iný držiteľ licencie: 50,- až 100,-* 
pokuta 

7.2 Nerešpektovanie pokynov 
týkajúcich sa účasti a správania 
počas oficiálnych tréningov a 
rozjazďovania 

Pretekár: 200.- až 500,-* pokuta  
Iný držiteľ licencie: 200,- až 500,-* 
pokuta 

Pretekár: 100.- až 200,-* pokuta  
Iný držiteľ licencie: 100,- až 200,-* 
pokuta 

Pretekár: 50.- až 100,-* pokuta  
Iný držiteľ licencie: 100,- až 200,-* 
pokuta 

7.3 Používanie cestného bicykla na 
dráhe alebo v bezpečnostnej zóne 
počas ktorejkoľvek časti súťažného 
programu (vrátane oficiálnych 
tréningov, rozjazďovania atď.) 

Pretekár: 100.- až 200,-* pokuta  
 

Pretekár: 100.- až 200,-* pokuta  
 

Pretekár: 50.- až 100,-* pokuta  
 

7.4 Nesprávny odchod z dráhy po 
pretekoch (veľa vyjazdievacich kôl, 
pri použití nesprávnej brány atď.) 

Pretekár: 200,- až 500,-* pokuta,  Pretekár: 100,- až 200,-* pokuta,  Pretekár: 50,- až 100,-* pokuta,  
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7.5 Meškanie na štart, vrátane toho, 
že na štarte nemá vhodné vybavenie, 
čo vedie k oneskoreniu štartu 

Pretekár: 100.- až 500,-* pokuta a / 
alebo upozornenie alebo eliminácia 
Iný držiteľ licencie: 200,- až 500,-* 
pokuta 

Pretekár: 100.- až 200,-* pokuta a / 
alebo upozornenie alebo eliminácia 
Iný držiteľ licencie: 200,- až 500,-* 
pokuta 

Pretekár: 50.- až 100,-* pokuta a / 
alebo upozornenie alebo eliminácia 
Iný držiteľ licencie: 200,- až 500,-* 
pokuta 

7.6 Kvalifikovaný alebo prihlásený na 
kolo pretekov, ale neštartujúci bez 
odôvodneného ospravedlnenia 

Pretekár: 100,- až 500,-* pokuta, 
a diskvalifikácia zo súťaže 

Pretekár: 100,- až 200,-* pokuta, 
a diskvalifikácia zo súťaže 

Pretekár: 50,- až 100,-* pokuta, 
a diskvalifikácia zo súťaže 

7.7 Nezachovanie riadnej kontroly 
nad bicyklom 

Pretekár: 100,- až 500,-* pokuta, a / 
alebo upozornenie alebo 
diskvalifikácia  

Pretekár: 100,- až 200,-* pokuta, a / 
alebo upozornenie alebo 
diskvalifikácia  

Pretekár: 50,- až 100,-* pokuta, a / 
alebo upozornenie alebo 
diskvalifikácia  

7.8 Správanie, ktoré spôsobuje 
poškodenie životného prostredia 

Pretekár alebo iný držiteľ licencie: 
200,- až 500,-* pokuta, a / alebo 
upozornenie alebo diskvalifikácia  

Pretekár alebo iný držiteľ licencie: 
100,- až 500,-* pokuta, a / alebo 
upozornenie alebo diskvalifikácia  

Pretekár alebo iný držiteľ licencie: 
50,- až 100,-* pokuta, a / alebo 
upozornenie alebo diskvalifikácia  

8. Útok, zastrašovanie, urážky, hrozby, nevhodné konanie (vrátane ťahania dresu alebo sedla iného pretekára, úderu prilbou, kolenom, lakťom, 
ramenom, chodidlom alebo rukou atď.) Alebo správanie, ktoré je neslušné alebo ohrozuje iných. Vo zvlášť závažných prípadoch, okrem 
upozornenia, relegácie alebo diskvalifikácie, ktoré môžu byť udelené. 

8.1 Medzi pretekármi alebo voči 
pretekárovi 

Pretekár: 200.- až 1.000,-* pokuta 
pre každého dotknutého 
Iný držiteľ licencie: 500,- až 2.000,-* 
pokuta 

Pretekár: 100.- až 500,-* pokuta pre 
každého dotknutého 
Iný držiteľ licencie: 200,- až 1.000,-* 
pokuta 

Pretekár: 500.- až 200,-* pokuta pre 
každého dotknutého 
Iný držiteľ licencie: 200,- pokuta 

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor vo vážnych prípadoch, v prípade opakovaného 
priestupku alebo priťažujúcich okolností alebo v prípade, že priestupok predstavuje výhodu, vylúčiť držiteľa licencie zo 
súťaže. 

8.2 Voči akejkoľvek inej osobe 
(vrátane divákov) 

Pretekár: 200.- až 1.000,-* pokuta 
pre každého dotknutého 
Iný držiteľ licencie: 500,- až 2.000,-* 
pokuta 

Pretekár: 100.- až 500,-* pokuta pre 
každého dotknutého 
Iný držiteľ licencie: 200,- až 1.000,-* 
pokuta 

Pretekár: 500.- až 200,-* pokuta pre 
každého dotknutého 
Iný držiteľ licencie: 200,- pokuta 
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Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor vo vážnych prípadoch, v prípade opakovaného 
priestupku alebo priťažujúcich okolností alebo v prípade, že priestupok predstavuje výhodu, vylúčiť držiteľa licencie zo 
súťaže. 

8.3 Neslušné alebo nevhodné 
správanie (napríklad vyzliekanie sa 
na verejnosti v zázemí velodromu) 

Pretekár alebo iný držiteľ licencie: 
200,- až 500,-* pokuta,  

Pretekár alebo iný držiteľ licencie: 
100,- až 200,-* pokuta,  

Pretekár alebo iný držiteľ licencie: 
50,- až 100,-* pokuta,  

 Poznámka: Pokuta sa udeľuje tímu, ak držiteľa licencie nemožno konkrétne identifikovať 

 

*Ak existuje rozsah sankcií, rozhodcovia musí zohľadniť všetky poľahčujúce alebo priťažujúce okolnosti vrátane: 
- či sankcia vyplýva z upozornenia; 
- či už bol držiteľ licencie potrestaný za rovnaké porušenie počas tej istej súťaže; 
- či porušenie prinieslo držiteľovi licencie výhodu; 
- či porušenie viedlo k nebezpečnej situácii pre držiteľa licencie alebo iných; 
- či k porušeniu došlo v kľúčovom okamihu pretekov; 
- Akékoľvek iné poľahčujúce alebo priťažujúce okolnosti podľa uváženia rozhodcov 

Pokiaľ nie je uvedené inak, sankcie sa uplatňujú „za každé porušenie“ a „za dotknutého držiteľa licencie“. Ak bude udelený trest za „body z rebríčkov UCI“, body 
budú odstránené z rebríčkov UCI špecifických pre danú udalosť, v ktorých môže byť jazdec / tím klasifikovaný. V dôsledku toho bude mať sankcia vplyv aj na iné 
hodnotenia UCI, ktoré sú vypočítané na základe bodov, ktoré získal jazdec / tím v rebríčku udalostí. 

3.10.008  Pokiaľ nie je uvedené inak, sankcie sa uplatňujú „za každé porušenie“ a „za dotknutého držiteľa licencie“. Ak bude udelený trest za „body z rebríčkov 
UCI“, body budú odstránené z rebríčkov UCI špecifických pre dané podujatie, v ktorých môže byť pretekár / tím klasifikovaný. V dôsledku toho bude 
mať sankcia vplyv aj na iné hodnotenia UCI, ktoré sú vypočítané na základe bodov, ktoré získal pretekár / tím v rebríčku podujatí. 

Pokiaľ nie je uvedené inak, športovému riaditeľovi a / alebo trénerovi sa ukladajú sankcie športovému riaditeľovi zodpovednému za tím. 

Ak držiteľ licencie nemôže byť rozhodcom osobitne identifikovaný, môže byť pokuta uložená priamo tímu alebo športovému riaditeľovi 
zodpovednému za tím. 

Na žiadosť držiteľa licencie poskytne prezident rozhodcovského zboru odôvodnenie uplatňovanej sankcie. 
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Tretí Diel  DOPLNOK ustanovení  SZC 
 k Pravidlám UCI 

Časť 3. Dráha 
 

3.6.096n Žiadosť o homologizáciu dráhy 4. kategórie sa podáva na SZC. 
 

3.2.135n   Pre preteky Keirin, ktoré sú zaradené do kalendára SZC, je stanovený 
minimálny počet  na 4 (štyroch) pretekárov a jednu súťažnú jazdu priamo 
ako finále. 
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Štvrtý diel SLOVENSKÝ POHÁR na DRÁHE 
Súťažný poriadok Slovenského pohára (SP) a Majstrovstiev SR (MSR) na dráhe 

 
§ 1 Všeobecné ustanovenia 

3.10.001 Podľa tohto súťažného poriadku sa riadia, organizujú a vyhodnocujú súťaže 
Slovenského pohára v dráhovej cyklistike. 

 
3.10.002  Výklad tohto  súťažného poriadku podlieha  výlučne Športovo-Technickej 

Komisii SZC. 

 
§ 2 Kalendár pretekov 

3.10.003 Kalendár   pretekov   je   zostavený   na   základe   kalendára   SZC   v   úzkej 
koordinácii s organizátormi jednotlivých častí pretekov. 

 
3.10.004 Termíny pretekov zaradených do Slovenského pohára (ďalej SP) v dráhovej 

cyklistike sú záväzné. 
 

Poradie 
SP 

Termín Miesto 
konania 

Štruktúra pretekov Kategórie 

 19.-21.6.2020 Prešov SP vytrvalostné 
disciplíny 

všetky 

 10.-12.7.2020 Prešov M SR vytrvalostné 
disciplíny 

mládež 

 10.-12.7.2020 Prešov M SR Muži, ženy, juniori, 
juniorky 

 24.-26.7.2020 Prešov M SR šprintérske 
disciplíny 

mládež 

 19.-20.9.2020 Prešov SP všetky 

 
(tabuľka upravená 6.2.2020)  

3.10.005 V prípade neuskutočnenia niektorých z uvedených pretekov organizátorom 
súťaže tzn. niektorej z častí SP, toto usporiadateľ nahlási prostredníctvom 
pracovníka SZC príslušným cyklistickým klubom a tiež bude zverejnený na 
internetovej stránke SZC. 

§ 3 Vypisovanie a schvaľovanie rozpisov pretekov 
3.10.006 Rozpisy všetkých pretekov zaradených do SP budú po schválení príslušnou 

komisiou zverejnené 1 mesiac pred ich konaním, najneskôr však 14 dní pred 
termínom pretekov na internetovej stránke SZC. 

§ 4 Doklady pretekárov 
3.10.007 Dokladom, oprávňujúcim ku  štartu na  všetkých pretekoch SP  na  území 

iných Národných federácií je platná licencia SZC na príslušný rok. 

3.10.008  Za dodržiavanie všetkých ustanovení o kontrole licencií zodpovedá hlavný 
rozhodca pretekov. 
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§ 5 Vekové kategórie 
3.10.010 Zaradenie pretekárov  do vekových kategórií je v súlade s článkami 1.1.036, 

1.1.037 a 1.1.036n. 

3.10.011 Tabuľka kategórií podľa ročníkov narodenia: 
 

 
Rok 

Mladší 
žiaci 

Žiaci - 
Žiačky 

Kadeti - 
Kadetky 

Juniori- 
Juniorky 

Muži 
do 23 

 
Ženy 

2017 2005 – 06 2003 - 04 2001 - 02 1999 - 00 1995 - 98 1998 + 

2018 2006 – 07 2004 - 05 2002 - 03 2000 - 01 1996 - 99 1999 + 

2019 2007 – 08 2005 - 06 2003 - 04 2001 - 02 1997 - 00 2000 + 

2020 2008 - 09 2006 - 07 2004 - 05 2002 - 03 1998 - 01 2001 + 
 

3.10.012 Predčasný trvalý prechod do vyššej vekovej kategórie môže byť výnimočne 
povolený len telesne zdatným jedincom, udeleným ŠTK SZC po súhlase 
lekára a rodičov pretekára. 

 
3.10.013 Muži a juniori, ženy a juniorky štartujú v spoločnej kategórii. Ženám a 

juniorkám je povolené štartovať v kategórii kadetov, kadetkám v kategórii 

starších žiakov, žiačkám v kategórii mladších žiakov. Táto výnimka neplatí 
pri súťažiach majstrovstiev Slovenska. 

 
(text upravený 1.04.2018) 

 
§ 6 Obmedzenie prevodov v kategórii mládeže 

3.10.014 V dráhovej cyklistike sú obmedzené prevody podľa článku 1.6.019. 
 

3.10.015 Pri  spoločnom  štarte  dvoch  kategórií  je  záväzný  určený  prevod  vyššej 
kategórie. Toto ustanovenie neplatí, ak štartujú spoločne kategórie, 
ktoré majú samostatné hodnotenie výsledkov (SP a M-SR). 

 
 (text upravený 1.04.2018) 

 
3.10.016 Kontrolu vykonáva rozhodcovský zbor spravidla resp. náhodne vždy 

pred štartom, v danej disciplíne pri jednom otočení kľúk bicykla pretekára 
o 360 stupňov. 

 
3.10.017 Pretekár, ktorý použije neplatný prevod bude diskvalifikovaný. 

§ 7 Špeciality Slovenského pohára na dráhe 
3.10.018 Do hodnotenia Slovenského pohára v dráhovej cyklistike sú zaradené 

rôzne súťaže  omniového  charakteru,  bodovacie  preteky  a   klasické  
preteky disciplín Majstrovstiev Slovenska. 

 Stíhacie družstvo môže byť zložené Juniori, Juniorky + Kadeti 3+1, 4+0, 
Mladší žiaci a žiačky + Starší žiaci a žiačky + Kadetky 3+1, 4+0. Družstvo 
musí byť rovnako dresované. Body do Slovenského pohára sa zarátavajú vo 
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vyššej vekovej kategórii. 

 (text upravený 1.04.2018; 21.3.2019) 
 

3.10.019 Pre Majstrovstvá Slovenska v jednotlivých kategóriách sú vypísané 
tieto špeciality: 

•  Žiaci a kadetky: 

−    500 m s pevným štartom 

−    Šprint 

−    Tímový šprint 

−    Stíhacie preteky jednotlivcov na 2 km 

−    Stíhacie preteky družstiev na 2 km 

−    Bodovacie preteky na 15 km 

−    Scratch na 5 km 

−    Vylučovacie preteky 

−    Keirin 

−    Omnium  (Scratch  (3km),  Tempo  (3km),  Vylučovacie  preteky  a 
Bodovacie preteky (10km)) 

 

•  Kadeti a juniorky 

−  500 m s pevným štartom 

−  Šprint 

−  Tímový šprint 

−  Stíhacie preteky jednotlivcov na 2 km 

−  Stíhacie preteky družstiev na 3 km 

−  Bodovacie preteky na 20 km 

−  Scratch na 7,5 km 

−      Vylučovacie preteky 

−      Keirin 

−  Omnium  (Scratch  (5km),  Tempo  (5km),  Vylučovacie  preteky  a 
Bodovacie preteky (15km)) 

 

•  Juniori 

−  1 km s pevným štartom 

−  Šprint 

−  Tímový šprint 

−  Stíhacie preteky jednotlivcov na 3km 

−  Stíhacie preteky družstiev na 4km 

−  Bodovacie preteky jednotlivcov na 25km 

−  Scratch na 10km 

−      Vylučovacie preteky 

−      Keirin 

−  Omniun (Scratch (7,5km), Tempo (7,5km), Vylučovacie preteky a 
Bodovacie preteky (20km) 
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•  Ženy 

−  500 m s pevným štartom  

−  Scratch na 10km 

−  Bodovacie preteky jednotlivcov na 25km 

−  Stíhacie preteky jednotlivcov na 3km 

−      Vylučovacie preteky 

−  Omniun (Scratch (7,5km), Tempo (7,5km), Vylučovacie preteky a 
Bodovacie preteky (20km)) 

•  U 23 muži/muži ELITE 

−  1 km s pevným štartom  

−  Scratch na 15km 

−  Bodovacie preteky jednotlivcov na 40km 

−  Stíhacie preteky jednotlivcov na 4km 

−      Vylučovacie preteky 

−  Omnium (Scratch (10km), Tempo (10km), Vylučovacie preteky a 
Bodovacie preteky (25km) 

•  Kejrin 

−  kategórie MŽ, SŽ, K, J, Žiačky, Kadetky, Ženy + Juniorky 

•  Madison 

−  kategórie MŽ a SŽ spolu, K a J spolu, Žiačky a Kadetky spolu, Ženy 

a Juniorky spolu 

•  Tímová stíhačka 

−  kategórie MŽ a SŽ spolu, K a J spolu, Žiačky a Kadetky spolu, Ženy 

a Juniorky spolu 

•  Tímový šprint 

−  kategórie MŽ a SŽ spolu, K a J spolu, Žiačky a Kadetky spolu, Ženy 
a Juniorky spolu 

 (text upravený 1.04.2018; 15.07.20) 

3.10.019  Majstrovský titul bude udelený a víťaz disciplíny ho bude môcť právoplatne  
           bis  používať iba v prípade, že na štart danej disciplíny nastúpia aspoň traja 

pretekári/ky alebo družstvá. 

(článok doplnený 15.07.20) 

 
§ 8 Prihlášky k pretekom 

3.10.020 Pretekár, ktorý chce štartovať na niektorých z pretekov SP, alebo 
Majstrovstvách Slovenska, v dráhovej cyklistike, je povinný sa v termíne 
uvedenom v rozpise pretekov riadne prihlásiť cez prihlasovací systém na 
webových stránkach SZC. 

(text upravený 15.07.20) 
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3.10.021 [článok zrušený 15.07.20] 

3.10.022 Pretekár, ktorý do daného termínu podal prihlášku k pretekom je 
povinný sa dostaviť k štartu. Ak mu k tomu zabránia vážne okolnosti, je 
povinný sa riadne ospravedlniť najneskôr do 3. dní pred štartom 
pretekov, inak mu môže byť udelená pokuta 20 EUR. 

3.10.023 [článok zrušený 15.07.20] 

§ 9 Bodové hodnotenie 
 

 

Individuálne disciplíny 
 

Tímový šprint 
 

Tímová stíhačka 

Por. SP M-SR SP M-SR SP M-SR 

1 100 200 150 (3x50) 300 (3x100) 200 (4x50) 400 (4x100) 

2 90 180 135 (3x45) 270 (3x90) 180 (4x45) 360 (4x90) 

3 80 160 120 (3x40) 240 (3x80) 160 (4x40) 320 (4x80) 

4 75 150 112,5 (3x37,5) 225 (3x75) 150 (4x37,5) 300 (4x75) 

5 70 140 105 (3x35) 210 (3x70) 140 (4x35) 280 (4x70) 

6 65 130 97,5 (3x32,5) 195 (3x65) 130 (4x32,5) 260 (4x65) 

7 60 120 90 (3x30) 180 (3x60) 120 (4x30) 240 (4x60) 

8 55 110 82,5 (3x27,5) 165 (3x55) 110 (4x27,5) 220 (4x55) 

9 50 100 75 (3x25) 150 (3x50) 100 (4x25) 200 (4x50) 

10 45 90 67,5 (3x22,5) 135 (3x45) 90 (4x22,5) 180 (4x45) 

11 41 82 61,5 (3x20,5) 123 (3x41) 82 (4x20,5) 164 (4x41) 

12 38 76 57 (3x19) 114 (3x38) 76 (4x19) 152 (4x38) 

13 35 70 52,5 (3x17,5) 105 (3x35) 70 (4x17,5) 140 (4x35) 

14 32 64 48 (3x16) 96 (3x32) 64 (4x16) 128 (4x32) 

15 29 58 43,5 (3x14,5) 87 (3x29) 58 (4x14,5) 116 (4x29) 

16 26 52 39 (3x13) 78 (3x26) 52 (4x13) 104 (4x26) 

17 24 48 36 (3x12) 72 (3x24) 48 (4x12) 96 (4x24) 

18 22 44 33 (3x11) 66 (3x22) 44 (4x11) 88 (4x22) 

19 20 40 30 (3x10) 60 (3x20) 40 (4x10) 80 (4x20) 

20 18 36 27 (3x9) 54 (3x18) 36 (4x9) 72 (4x18) 

21 16 32 24 (3x8) 48 (3x16) 32 (4x8) 64 (4x16) 

22 14 28 21 (3x7) 42 (3x14) 28 (4x7) 56 (4x14) 

23 12 24 18 (3x6) 36 (3x12) 24 (4x6) 48 (4x12) 

24 10  20 15 (3x5) 30 (3x10) 20 (4x5) 40 (4x10) 

25-X 1 1 1,5 (3x0,5) 1,5 (3x0,5) 2 (4x0,5) 2 (4x0,5) 
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3.10.024 Každému pretekárovi sa započítavajú všetky preteky na ktorých štartoval. 

Víťazom Slovenského pohára sa stáva pretekár, či pretekárka s 
najvyšším počtom získaných bodov. Pri rovnakom počte bodov v 
celkovom hodnotení rozhoduje lepšie umiestnenie na M-SR. 

 
3.10.025 Pokiaľ budú v jednotlivých pretekoch bodovať zahraničný pretekári, 

títo pretekári berú body a poradie na ďalších miestach sa neposúva a do 
celkového poradia Slovenského pohára sa im body nezarátavajú. 

 

   (text upravený 1.04.2018) 
 

3.10.026 Ak štartujú dievčatá spoločne s  chlapcami, poradie chlapcov sa posúva. 
Dievčatá majú svoje poradie a svoje body podľa vyššie uvedenej 
tabuľky. 

 


