PRAVIDLÁ SZC
ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 18.10.2021

ČASŤ 3 DRÁHA
Kapitola III

UCI DRÁHOVÉ KLASIFIKÁCIE (UCI TRACK RANKINGS)

UCI rebríček národov (UCI Nation Ranking)
3.3.002 Klasifikácia národov 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.
Body pretekára alebo tímu sa započítavajú do UCI Nation Ranking a UCI Track
Team Ranking bez ohľadu na to, či pretekár alebo tím súťaží na podujatí s
národným tímom alebo UCI Track Teamom. Vo výnimočných prípadoch sa pri
podujatiach UCI Track Cycling Nations Cup počítajú body pretekára alebo tímu
zúčastneného s národným tímom iba do UCI Nation Rankingu a body pretekára
alebo tímu zúčastneného s UCI Track Teamom sa započítavajú iba do UCI Track
Team Rankingu.
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
Stíhacie preteky družstiev: 4
Tímový šprint: 3

ŽENY
Stíhacie preteky družstiev: 4
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.
(text upravený 30.09.10; 14.10.16; 05.03.18; 21.06.18; 12.06.20; 18.10.21)
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UCI Track Team Ranking
3.3.002 Klasifikácia UCI Track Team mužov a žien v kategórii elite, sa tiež
bis zostavuje z každej súťaže, ktoré sú uvedené v článku 3.3.009 a je
výhradným vlastníctvom UCI.
Body pretekára alebo tímu sa započítavajú do UCI Nation Ranking a UCI Track
Team Ranking bez ohľadu na to, či pretekár alebo tím súťaží na podujatí s
národným tímom alebo UCI Track Teamom. Vo výnimočných prípadoch sa pri
podujatiach UCI Track Cycling Nations Cup počítajú body pretekára alebo tímu
zúčastneného s národným tímom iba do UCI Nation Rankingu a body pretekára
alebo tímu zúčastneného s UCI Track Teamom sa započítavajú iba do UCI Track
Team Rankingu.
V súťaži družstiev (okrem Madison), UCI Track Team Ranking sa vypočíta ako súčet
bodov na každej súťaži, až do nasledovnej maximálnej kvóty, ktorá sa rovná
obvyklému počtu pretekárov tvoriacich družstvo.
MUŽI
Stíhacie preteky družstiev: 4
Tímový šprint: 3

ŽENY
Stíhacie preteky družstiev: 4
Tímový šprint: 3

Ako náhle UCI Track Team dosiahne svoju maximálnu kvótu na súťaži, jej pretekári
nedostanú žiadne body nad kvótu.
V súťaži jednotlivcov a Madison, UCI Track Team Ranking 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 UCI Track Team so zhodným počtom bodov, sa určí podľa
článku 3.3.011.
(Článok zavedený 18.10.21)

3.3.006

Národné federácie a organizátori musia bezodkladne po skončení pretekov,
odoslať elektronicky, alebo akýmkoľvek iným spôsobom určeným UCI na ústredie
UCI e-mailom alebo faxom štartovú listinu a kompletné výsledky na UCI. 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
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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
akékoľvek iné sankcie stanovené pravidlami.
(text upravený 18.10.21)

Klasifikácia pretekov
3.3.009 Olympijské hry
Majstrovstvá sveta
Pohár národov
Kontinentálne majstrovstvá
Regionálne hry
UCI Track Champions League
Medzinárodné preteky Triedy 1, 2
Národné majstrovstvá
(text upravený 25.02.13; 15.03.16; 18.10.21)
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
−
výsledok z UCI Track Champions League
−
najlepšie 3 výsledky z pretekov triedy 1
−
najlepšie 3 výsledky z pretekov triedy 2
−
výsledok z Národných majstrovstiev
(text upravený 18.10.21)
UCI Track Champions League
3.3.010 Body za každé preteky UCI Track Champions League sa udeľujú ako za
quarter medzinárodné preteky triedy 2.
Body sa prideľujú za každé preteky do konkrétneho UCI Individual Rankingu podľa
špecializácie.
Ďalšie body UCI sa udeľujú za celkové poradie na konci UCI Track Champions
League. Celkové poradie je stanovené pre šprintérske disciplíny (Šprint a Keirin) a
pre vytrvalostné disciplíny (Scratch a Eliminačné preteky) pre kategórie muži aj
ženy. Body v tomto celkovom poradí sú potom rovnomerne rozdelené a pripočítané
do UCI Individual Rankings. Body za šprintérske disciplíny sa prideľujú do UCI
Individual Rankings pre Šprint a Keirin a za vytrvalostné disciplíny do UCI Individual
Rankings pre Scratch, Elimination, Points a Omnium podľa nasledujúcej tabuľky:
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Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ELITE Muži a Ženy
Pridelenie celkových bodov podľa špecializácie do UCI
Individual Rankings
Šprintérske disciplíny
Vytrvalostné disciplíny
900 (2 x 450)
900 (4 x 225)
800 (2 x 400)
800 (4 x 200)
750 (2 x 375)
750 (4 x 187,5)
700 (2 x 350)
700 (4 x 175)
650 (2 x 325)
650 (4 x 162,5)
600 (2 x 300)
600 (4 x 150)
550 (2 x 275)
550 (4 x 137,5)
500 (2 x 250)
500 (4 x 125)
450 (2 x 225)
450 (4 x 112,5)
400 (2 x 200)
400 (4 x 100)
360 (2 x 180)
360 (4 x 90)
320 (2 x 160)
320 (4 x 80)
280 (2 x 140)
280 (4 x 70)
240 (2 x 120)
240 (4 x 60)
200 (2 x 100)
200 (4 x 50)
175 (2 x 87,5)
175 (4 x 43,75)
150 (2 x 75)
150 (4 x 37,5)
125 (2 x 62,5)
125 (4 x 31,25)

(článok zavedený 18.10.21)

3.3.011 Poradie priority medzi pretekármi, národmi alebo UCI Track Team, ktorí získali
rovnaký počet bodov sa určí podľa ich umiestnenia na pretekoch v nasledovnom
poradí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Majstrovstvá sveta;
Pohár národov;
Kontinentálne majstrovstvá;
UCI Track Champions League
Medzinárodné preteky triedy 1;
Medzinárodné preteky triedy 2;
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; 18.10.21)
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Kapitola IV
3.4.004

UCI POHÁR NÁRODOV na DRÁHE

Účasť
Na pretekoch súťažia reprezentačné družstvá a kvalifikované najlepších 5 UCI
dráhových tímov v každej špecializácii, ako je uvedené v čl. 3.4.004bis. 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.
Pretekári registrovaní v kole UCI Pohára národov na dráhe so svojím UCI
dráhovým tímom sa môžu zúčastniť tímového šprintu alebo stíhacích pretekov
družstiev so svojim národným tímom v tom istom kole. Toto pravidlo sa
nevzťahuje na ostatné špecializácie.
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;
05.03.18; 12.06.20; 18.10.21)

3.4.004 Kvalifikácia pre najlepších 5 UCI dráhových tímov bude definovaná podľa UCI
bis rebríčku dráhových tímov stanoveného 6 týždňov pred prvým kolom UCI Pohára
národov na dráhe. UCI dráhové tímy získavajú kvalifikáciu pre celú sériu UCI Pohára
národov na dráhe.
Top 5 UCI dráhových tímov v každom konkrétnom rebríčku získa maximálny počet
účastníkov pre túto konkrétnu špecializáciu v súlade s článkom 3.4.007bis. Prihlásiť sa
môžu iba pretekári s najmenej 250 bodmi v príslušnom UCI dráhovom rebríčku.
(článok zavedený 18.10.21)

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
(text tejto kapitoly bol upravený 18.10.21)
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Kapitola VIII KALENDÁR
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.
Akákoľvek nové podujatie bude zaradené do triedy 2 na jeden skúšobný rok. Od
druhého vydania bude mať organizátor možnosť požiadať o upgrade na triedu 1.
Status podujatí v triede 1 alebo 2 sa každoročne vyhodnocuje. Upgrade je
akceptovaný, iba ak sú dodržané všetky podmienky, pokiaľ pri organizácii nenastal
závažnejší problém a po schválení UCI.
(text upravený 15.03.16; 01.07.17; 18.10.21)

3.8.001 Podujatia v triede 1 nemusia byť po uplynutí predpísaného termínu
ter zaradené do medzinárodného kalendára UCI.
Podujatia v triede 2 môžu byť do kalendára UCI zaradené po predpísanom termíne
ako neskorý vstup. V takom prípade sú potrebné minimálne tri mesiace medzi
dátumom registrácie a skutočným dátumom podujatia. Podľa UCI finančných
náležitostí bude účtovaný poplatok za neskorú registráciu.
Úprava zaradených podujatí je možná. V takom prípade je potrebný minimálne
jeden mesiac medzi dátumom registrácie a skutočným dátumom podujatia. Za
podujatia prihlásené po stanovenom termíne sa bude účtovať poplatok za
neskorú registráciu.
V prípade neskorej registrácie, je vyžadovaná minimálna lehota, 3 mesiace 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 upravený 15.03.16; 5.03.18; 18.10.21)

3.8.002

Bez toho, aby bol dotknutý článok 1.2.014, ak preteky zaradené do jednej z
triedy 1 alebo 2, ako je uvedené v článku 3.8.003, sa nebudú konať bez
predchádzajúceho súhlasu UCI, budú v nasledujúcom roku zaradené do triedy 2
o triedu nižšie.
Podobne, ak podujatie triedy 1 uvedené v čl. 3.8.003 nespĺňa všetky minimálne
požiadavky, nasledujúci rok môže byť celé podujatie zaradené do triedy 2. Ak
konkrétna súťaž uvedená v čl. 3.8.003 nespĺňa minimálne požiadavky, nasledujúci
rok môže byť táto súťaž zaradená do 2. triedy.
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Pre podujatie triedy 2 uvedené v čl. 3.8.003, ktoré nespĺňa všetky minimálne
požiadavky, môže byť nasledujúci rok kompletné podujatie zaradené na národnú
úroveň. Ak konkrétna súťaž uvedená v čl. 3.8.003 nespĺňa minimálne požiadavky,
táto súťaž môže byť priamo zaradená na národnú úroveň a nebudú za ňu pridelené
body UCI.
Akékoľvek usporiadanie, ktorá nespĺňa vyššie uvedené požiadavky, bude
individuálne hodnotené pracovnou skupinou UCI.
(text upravený 1.01.04; 26.08.04; 15.03.16; 18.10.21)

3.8.003 Svetový kalendár
Typ pretekov
Olympijské hry
Majstrovstvá sveta
Poháre národov
Kontinentálne majstrovstvá
Regionálne hry
Trieda 1

Trieda 2
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Kritériá
Podľa pravidiel pre cyklistické preteky na Olympijských
hrách
Podľa pravidiel pre Majstrovstvá sveta
Podľa článkov 3.4.004 až 3.4.007
Viď článok 3.8.004
Počas podujatia:
-Minimálne 5 účastníckych krajín1)
-CL1 preteky Muži Elite a Ženy Elite3)
-Dodatočné preteky súťaže pre: Junior (M/Ž), U-23
(M/Ž), Ženy Elite alebo Paracyklistika (minimálne 3 1
kategóriea)4)
-Minimálne 5 súťaží2)
Na súťaž:
-Minimálne 4 účastnícke krajiny1)
-Žiadna krajina nemôže predstavovať viac ako 50%
pelotónu
-Pretekár potrebuje na registráciu 10 dráhových UCI
bodov5)
-Minimálne vzdialenosti podľa pravidiel UCI
-Minimálny počet pretekárov na preteky6):
-Šprint 8 pretekárov (čl. 3.2.031)
-Keirin 10 pretekárov (3.2.135)
-Hromadné preteky 15 pretekárov
-Madison 10 tímov
Počas podujatia:
-Minimálne 3 účastnícke krajiny1)
-CL2 preteky Muži Elite alebo Ženy Elite
-Dodatočné súťaže Preteky Junior (M/Ž), U-23 (M/Ž),
Ženy Elite (M/Ž) alebo Paracyklistika (minimálne 1
kategória)4)
-Minimálne 3 2 súťaže2)

Dráha
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Na súťaž:
-Minimálne 3 účastnícke krajiny1)
-Minimálne vzdialenosti podľa pravidiel UCI
-Minimálny počet pretekárov na preteky6):
-Šprint 8 pretekárov (čl. 3.2.031)
-Keirin 10 pretekárov (3.2.135)
-Hromadné preteky 12 pretekárov
-Madison 8 tímov
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.
3) Obidve kategórie musia spĺňať požiadavky 1. triedy, aby sa podujatie mohlo v triede 1 udržať
aj v nasledujúcej sezóne.
4) Dodatočné súťaže môžu byť triedy podujatia alebo nižšej triedy (trieda 1, trieda 2 alebo
národné).
5) Pretekár potrebuje v deň pretekov 10 UCI bodov v ľubovoľnom rankingu UCI. V
individuálnych stíhacích pretekoch, časovkách, stíhacích pretekoch družstiev a tímových
šprintoch nie sú potrebné minimálne body UCI
6) V iných špecializáciách nie je potrebné minimum (individuálne stíhačka, preteky na čas,
stíhacie preteky družstiev a tímový šprint).
(text upravený 1.01.04; 1.10.13; 3.03.14; 15.03.16; 05.03.18; 18.10.21)
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