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Prvý Diel  Všeobecné podmienky 
 

§ 1  Zhoda s pravidlami UCI 
 

1.0.001   Ak v  Treťom Diele týchto pravidiel nie je upravené alebo doplnené inak, 
Všeobecné ustanovenia SZC sú v súlade so všetkými článkami Všeobecných 
ustanovení UCI, viď  Diel Druhý - Pravidlá UCI - (preklad) Časť 1. Všeobecné 
ustanovenia. 

 
1.0.002   Všeobecné  ustanovenia  SZC  sa  uplatňujú  na     pretekoch  zaradených 

do kalendára Slovenského Zväzu Cyklistiky. 
 

1.0.003   V prípade, že preteky sú zaradené aj do Svetového alebo Kontinentálneho 
kalendára UCI, platia iba Všeobecné ustanovenia UCI. 

 
1.0.004   Výška všetkých pokút, uvedených v Druhom Diele Pravidlá UCI - (preklad) 

Časť 1. Všeobecné ustanovenia - udávaná vo Švajčiarskych frankoch (CHF), 
pre účely SZC a preteky zaradené do kalendára SZC je udávaná v EUR a je 
stanovená na 25% z uvedených pokút. 

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

platí text v jeho originálnej jazykovej mutácii, t.j. v anglickom alebo 
francúzskom jazyku. 
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Druhý Diel  Pravidlá UCI - (preklad) 
 
ČASŤ 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA CYKLISTIKY 

 

Kapitola I LICENČNÝ PORIADOK 
 

§ 1   Licencie 
 

Definícia 
1.1.001   Licencia je doklad totožnosti, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ sa zaväzuje 

rešpektovať ústavu a predpisy a ktorý mu dovoľuje zúčastňovať sa 
cyklistických súťaží. 

 
Princípy 

1.1.002   Nikto, kto nevlastní požadovanú licenciu, sa nemôže zúčastniť  cyklistickej 
súťaže, ktorá je organizovaná UCI, UCI kontinentálnou konfederáciou, 
členskou federáciou UCI alebo jej pridruženým členom. 

 
Účasť osoby, ktorá nie je držiteľom požadovanej licencie, bude neplatná, 
bez ohľadu na ďalšie sankcie. 

 
(text upravený 1.1.05). 

 
1.1.003   Licencia musí byť predložená vždy, keď je o to požiadané riadne poverenou 

osobou. 

 
1.1.004   Každý, kto zažiada o licenciu, sa zaväzuje rešpektovať ústavu a predpisy UCI, 

UCI kontinentálnych konfederácií a členských federácií UCI, rovnako aj 
zúčastňovať sa  cyklistických súťaží športovým a spravodlivým spôsobom. 
Zaväzuje sa rešpektovať obzvlášť povinnosti uvedené v článku 1.1.023. 

 
Od okamihu podania žiadosti o udelenie licencie, a za predpokladu, že je 
licencia vydaná, je žiadateľ zodpovedný za akékoľvek porušenie predpisov, 
ktoré spácha a podlieha jurisdikcii disciplinárnych orgánov. 

 
Držitelia licencií neustále podliehajú jurisdikcii príslušných disciplinárnych 
orgánov pre skutky, ktorých sa dopustili od podania licencie alebo počas 
platnosti licencie, aj keď trestné konania boli započaté alebo pokračujú  po 
ukončení platnosti licencie. 

 
(text upravený 01.01.04; 15.10.04). 

 
1.1.005   Licencia je vydaná a používaná iba vo výhradnej zodpovednosti jeho držiteľa 

alebo jeho zákonného zástupcu. 
 

Udelenie  licencie  neznamená  zo   strany  vydávajúceho  orgánu  žiadne 
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uznanie alebo zodpovednosť, čo sa týka spôsobilosti držiteľa licencie, ani čo 
sa týka splnenia podmienok akéhokoľvek zákona, štatútu alebo nariadenia. 

 
1.1.006   1. Federácie vydávajú licenciu podľa takých kritérií, ktoré si sami určujú. 

Sú zodpovedné za kontrolu rešpektovania týchto kritérií. 
 

Predtým ako je licencia vydaná, držiteľ licencie a národná federácia musia 
zabezpečiť, aby okrem iného, držiteľ licencie bol adekvátne poistený proti 
nehodám  a  osobnej  zodpovednosti  v  každej  krajine,  kde  sa  zúčastní 
pretekov alebo tréningov počas celého roku, kedy je licencia vydaná. 

 

2a. UCI ID kód musí byť vydaný pretekárom, u ktorých je predpoklad, že sa 
zúčastnia súťaží zaradených do medzinárodného kalendára, ako aj 
národných majstrovstiev. Národná federácia je zodpovedná, že zabezpečí 
vydanie UCI ID kódu všetkým pretekárom, u ktorých je predpoklad, že sa 
zúčastnia hore uvedených súťaží. 

 

UCI poskytne národnej federácii UCI ID kód pre pretekára v momente jeho 
prvej žiadosti na vydanie licencie. UCI ID kód musí byť uvedený na každej 
licencii vydanej pretekárovi, bez ohľadu na kategóriu alebo národnú 
federáciu, ktorá licenciu vydala. 

 

2b. Všetkým ostatným pretekárom, podľa uváženia národnej federácie, 
môže byť vydaný UCI ID kód alebo identifikačné číslo určené národnou 
federáciou. 

 

3. Všetkým ostatným držiteľom licencií v súlade s článkom 1.1.010 nižšie, 
bude vydaný UCI ID kód, ktorý musí byť uvedený na ich licencii. 

 

UCI  poskytne  národnej  federácii  UCI  ID  kód  v  momente  prvej  žiadosti 
na vydanie licencie. UCI ID kód musí byť uvedený na každej licencii vydanej 
držiteľovi licencie, bez ohľadu na kategóriu alebo národnú federáciu, ktorá 
licenciu vydala. 

 

(text upravený 15.10.04, 07.01.11, 1.10.11; 01.01.17; 23.10.19). 

 
1.1.006    Licencia ako personál alebo manažér športovca podľa článku 1.1.010 (1.4 a 

bis     1.5)  Pravidiel  UCI  sa neudeľuje  osobe,  ktorá  bola  uznaná  vinnou  alebo 
spolupáchateľom súdom (alebo iným súdnym alebo správnym orgánom) , 
arbitrážnemym súdom, UCI Antidoping Tribunal alebo akýmkoľvek iným 
disciplinárnym súdom alebo orgánom v ktorejkoľvek z nižšie uvedených 
situácií: 
 

1. Žiadna licencia ako personál alebo manažér športovca sa nevystaví 
osobe, ktorá: 
a. Bol uznaný vinným alebo spolupáchateľom obchodovania alebo 

pokusu o obchodovanie s ľubovoľnými zakázanými látkami alebo 
zakázanou metódou (článok 2 ods. 2 antidopingových pravidiel 
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UCI) alebo za rovnocenný priestupok, alebo 
b. Bol uznaný vinným alebo spolupáchateľom pri podávaní alebo 

pri pokuse o podanie zakázanej látky alebo metódy 
ktorémukoľvek pretekárovi (článok 2.8 antidopingových 
pravidiel UCI) alebo za rovnocenný priestupok, alebo 

c. Bol uznaný vinným alebo spolupáchateľom technologického 
podvodu v zmysle článku 12.4.003 Pravidiel UCI alebo za 
rovnocenný priestupok. 

2. Žiadna licencia ako lekár, pomocný asistent alebo iná licencovaná 
činnosť súvisiaca so zdravím, sa neudelí osobe, ktorá bola uznaná 
vinnou alebo spolupáchateľom porušenia akéhokoľvek 
antidopingového pravidla alebo za rovnocenný priestupok. 

 
Bez ohľadu na vyššie uvedené, môže byť žiadateľovi udelená licencia, 
ak došlo k porušeniu antidopingového pravidla bez úmyslu alebo 
nedbanlivosti, alebo bez významnej chyby alebo nedbanlivosti, a 
uplynulo viac ako 5 rokov od ukončenia pozastavenia činnosti, 
uloženého za posledný priestupok, ktorý bol braný do úvahy. 

 
3. Žiadna licencia ako manažér športovca, generálny manažér, manažér 

tímu, tréner, športový riaditeľ, alebo na akúkoľvek inú riadiacu, výkonnú 
alebo tréningovú licenčnú činnosť, sa neudelí osobe, ktorá: 

a. Bol uznaný vinným alebo spolupáchateľom úmyselného 
porušenia antidopingového pravidla alebo za rovnocenný 
priestupok, alebo 

b. Bol uznaný vinným z viacerých neúmyselných porušení 
antidopingových pravidiel alebo z rovnocenných priestupkov 

 
4. Žiadna licencia ako mechanik, vodič alebo iná administratívna, 

logistická, podporná alebo technická licencovaná činnosť sa neudelí 
osobe, ktorá: 

a. Bol uznaný vinným alebo spolupáchateľom najmenej dvakrát za 
úmyselné porušenie antidopingových pravidiel alebo 
rovnocenný trestný čin. 

 
Vo vzťahu k situáciám uvedeným v bodoch 3 a 4 môže byť povolenie udelené, 
ak uplynulo viac ako päť rokov od ukončenia pozastavenia uloženého za 
posledný priestupok, ktorý bol braný do úvahy. 
Národná federácia okamžite informuje UCI o akomkoľvek rozhodnutí - či 
udeľuje alebo odmieta udeliť licenciu - vykonané v súvislosti s týmto článkom 
(alebo pre ktoré bolo primerane vykonané posúdenie vyššie uvedených 
podmienok). 

 
Akékoľvek takéto rozhodnutie môže byť predložené UCI a / alebo žiadateľom 
pred Arbitrážnu radu UCI do 30 dní od jeho oznámenia. 
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Tento článok v jeho súčasnej verzii sa vzťahuje na všetky žiadosti o povolenia 
podané po nadobudnutí jeho účinnosti. Výnimočne sa predchádzajúca verzia 
tohto článku použije vždy, keď sa niektorý z posudzovaných priestupkov 
vyskytne aspoň čiastočne pred nadobudnutím jeho účinnosti a na základe 
zásady Lex Mitior by hodnotenie bolo priaznivé pre žiadateľa. 

 
Ako výnimka z vyššie uvedeného, čakacia doba 5 rokov, ktorá sa má dodržať 
v situáciách uvedených v bodoch 3 a 4, sa nevzťahuje na osoby, ktoré s UCI 
podpísali súhlas s následkami pred účinnosťou tohto článku.  

 

(text upravený 15.10.04, 07.01.11, 1.10.11; 01.01.17; 1.10.18). 
 

1.1.007   Federácie   môžu   podmieniť   vydanie   licencie   k   zaplateniu   licenčného 
poplatku, ktorého výšku si sami stanovia. 

 

1.1.008   Licencia je platná po dobu jedného roka, od 1. januára do 31. decembra. 
To platí vo všetkých krajinách, ktoré sú členskou federáciou UCI. 

 
1.1.009   Držiteľ licencie môže získať licenciu iba jednej národnej federácie. 

 
1.1.009   Národné federácie zabezpečia, aby všetkým držiteľom licencie bolo  
         bis   pridelené ID UCI, ktoré bude uvedené na ich licencii. 

ID UCI poskytuje UCI národnej federácii v čase prvej žiadosti o licenciu a 
uvádza sa na každej licencii, ktorú môže mať príslušná osoba bez ohľadu na 
kategóriu alebo národnú federáciu vydávajúcu licenciu. Národné federácie 
sú potom zodpovedné za zabezpečenie toho, aby identifikátor UCI držiteľa 
licencie zostal rovnaký. 

(článok doplnený  23.10.19). 

 
Kategórie držiteľov licencií 

1.1.010   Licencia má byť žiadaná pre: 
1.1 Pretekár (muž alebo žena, všetky disciplíny, všetky kategórie) 
1.2 Účastník – cyklistika pre všetkých 
1.3 Pacer 

Motocyklista – vodič (motocyklu, mopedu, derny) 
1.4 Manažér športovca 
1.5 Personál 

1. Generálny manažér 
2. Vedúci družstva 
3. Tréner 
4. Doktor 
5.Zdravotný asistent 
6. Mechanik 
7. Vodič 
8. Iná funkcia definovaná v licencii. 
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1.6 Funkcionár 
1. Správca federácie (špecifikovať funkciu do licencie) 
2. Rozhodca (špecifikovať funkciu do licencie) 
3. Para-cycling (špecifikovať funkciu do licencie) 
4.Iná  funkcia  (photo-finish  operátor,  časomerač,  spíker,  radio-tour, 

atď.), špecifikovať funkciu do licencie. 
1.7 Organizátor 

1. Správca federácie (špecifikovať funkciu do licencie) 
2. Iná funkcia, špecifikovať funkciu do licencie. 

1.8  Iné 
1. Vodič vozidla (auto, motorka, atď.) na cestných pretekoch. 

 
V  prípade,  že  držiteľ  licencie  vykonáva  viaceré  úlohy  v  cyklistike,  
musí požiadať a mať licenciu pre každú túto úlohu. Je zodpovednosťou 
národnej federácie  vydať  takú  licenciu,  ktorá  zodpovedá  primárnej  
úlohe  podľa členenia  uvedeného  vyššie.  Okrem  licencie,  národná  
federácia  vydá potvrdenie uvádzajúce ďalšie úlohy, ktoré držiteľ licencie 
môže vykonávať. 

 
Pretekár patriaci do tímu registrovaného UCI nesmie vykonávať žiadnu inú 
úlohu. 

 
(text upravený 1.01.00, 15.10.04, 25.06.07, 07.01.11, 01.01.13). 

 

Postup pri vydávaní licencie 
1.1.011   Licencia je vydávaná federáciou krajiny, kde podľa legislatívy tejto krajiny 

a v čase žiadosti, žiadateľ má svoje trvalé bydlisko. Žiadateľ zostáva členom 
federácie až do ukončenia platnosti licencie, a to aj v prípade, že zmení 
krajinu svojho pobytu. 

 
1.1.012   Národné  federácie  musia  odmietnuť  vydať  licenciu  v prípade  neplatnej 

žiadosti. 
1.1.013   V prípade, že  krajina  nie  je  členskou federáciou UCI,  licenciu  vydá  UCI. 

 
1.1.014   V prípade, že národná federácia neodpovedá na žiadosť o vydanie licencie 

do 30 dní po jej vyplnení, žiadateľ môže podať svoju žiadosť o vydanie 
licencie priamo na UCI. 

 
1.1.015   Ak UCI alebo federácia usúdi, že nemôže vydať požadovanú licenciu, bude 

doporučeným listom informovať žiadateľa o tejto skutočnosti aj s uvedením 
dôvodov. Súčasne pozve žiadateľa, aby obhájil svoju žiadosť pred takou 
osobou alebo komisiou, ktorá je delegovaná prezidentom UCI alebo ako je 
určené v pravidlách federácie a keď pravidlá takúto zmienku neobsahujú, 
tak svojim prezidentom. 
 
Žiadateľ je oprávnený konzultovať svoj spis. Je oprávnený prezentovať svoje 
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argumenty a zaistiť si asistenciu alebo byť reprezentovaný inou osobou jeho 
výberu, ktorá má kompetencie právneho zástupcu. 

 
1.1.016   Žiadateľ bude informovaný o zamietnutí vydania licencie ako aj o dôvodoch 

zamietnutia doporučeným listom. 
 

1.1.017   Zamietnutie vydania licencie je dôvodom na odvolanie pred UCI arbitrážnu 
komisiu v nasledovných prípadoch: 

- Žiadateľ nemal možnosť prezentovať svoje argumenty; 

- Nebol uvedený dôvod pre takéto rozhodnutie; 

- Dôvod odmietnutia obsahoval vecné chyby; 

- Odmietnutie je podvod. 
 

Odvolanie musí byť vznesené žiadateľom do 30 dní od prijatia oznámenia 
o odmietnutí.   Rozhodnutie   arbitrážnej   komisie   je   konečné   a nie   je 
predmetom odvolania. 

 
1.1.018   Národná federácia sa môže odvolať arbitrážnej komisii UCI proti vydaniu 

licencie inou federáciou, ak vydávajúca federácia nemá územnú jurisdikciu 
alebo licencia bola vydaná podvodom. 

 
Odvolanie musí byť vznesené federáciou do 15 dní od informácie o vydaní 
licencie, ale najneskôr do troch mesiacov od vydania licencie. Rozhodnutie 
arbitrážnej komisie je konečné a nie je predmetom odvolania. 

 
(text upravený 1.01.00; 1.01.10). 

 
1.1.019   Vydanie  licencie  od  UCI  je  predmetom  poplatku  vo  výške  každoročne 

určenej výkonným výborom UCI. Do tohto poplatku je pridané také 
poistenie, ktoré UCI pre pretekára pokladá za patričné. 

 
1.1.020  Každá členská federácia, ktorej držiteľ licencie je jej národnosti, bude 

informovaná v priebehu jedného mesiaca od  podania žiadosti držiteľom 
licencie o vydaní licencie v nasledujúcich prípadoch: 
a)   Ak žiadateľ nemá národnosť federácie, u ktorej žiadosť podal; 
b)   Ak žiadateľ má národnosť federácie, u ktorej žiadosť podal, ale tiež má 

národnosť iných federácií; 
c)   Ak bola žiadosť o vydanie licencie podaná na UCI. 

 
(text upravený 1.01.00). 

 
Licencia 

1.1.021   Žiadosť o vydanie licencie sa podáva na formulár, ktorý si vypracuje každá 
federácia   osobitne.  Obsah takéhoto formulára žiadateľ akceptuje (aj 
právny zástupca žiadateľa, ak je tento maloletý) bez ohľadu na formu 
prezentácie (elektronickej alebo papierovej). Formulár   musí   minimálne   
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obsahovať   informácie a záväzky uvedené v modeli podľa článkov 1.1.022 
a 1.1.023. 

 

 Prihlášky podané v papierovej forme podpíše a datuje žiadateľ. 

 Elektronické aplikačné systémy zahŕňajú ako podmienku postupu úplnú 
akceptáciu podmienok formulára žiadosti, ako aj prehľadnej správy o 
podrobnostiach žiadosti. 

 
(text upravený 1.01.18; 25.6.18) 

 
Predná strana (Časť I.) 

1.1.022   INTERNATIONAL CYCLING UNION  
MENO NÁRODNEJ FEDERÁCIE 
1.  Kategória, pre ktorú je licencia žiadaná   UCI:               národná: 
2.  Priezvisko a meno: 
3.  Dátum narodenia: 
4.   Národnosť: 
5.   Pohlavie: 
6.   Email 
6a. UCI ID (súčasný alebo minulý držiteľ UCI ID kódu) 
6b. UCI  ID  vyžadované (ešte  nie  je  držiteľ  UCI  ID  kódu,  ale  bude  ho 

potrebovať pre nadchádzajúcu sezónu: áno / nie 
7.   Miesto a adresa trvalého bydliska v čase žiadosti: 
8.   Miesto   a krajina   bývalého   trvalého   bydliska,   ak   bolo   zmenené   v 

poslednom roku: 
9.   Krajiny, v ktorých má žiadateľ iné bydliská: 
10. Kontaktná osoba: 

Telefónne číslo kontaktnej osoby1: 
11. Inštitúcia     (federácia     alebo     UCI),     ktorá     vydala     žiadateľovi 

predchádzajúcu licenciu: 
12. Inštitúcia (federácia alebo UCI), ktorá zamietla vydať licenciu počas 

posledných troch rokov: 
13. Klub žiadateľa: 
14. UCI tím žiadateľa (meno a typ): 

15. Ak je žiadateľ momentálne suspendovaný buď počas celého roku alebo 
počas určitej časti platnosti licencie, názov inštitúcie, ktorá suspendáciu 
uvalila a začiatok a koniec pozastavenia činnosti: 

16. Úrazové poistenie (náklady v nemocnici a mimo nemocnice a lekárska 
starostlivosť,  prepravné  náklady,  trvalé  následky,  smrť)  a materiálne 
škody  (ušlý  zisk)  v prípade  nehody  na  cyklistických pretekoch alebo 
súťažiach alebo počas tréningu: 
-   Meno a adresa poisťovacej spoločnosti; 

-   Meno a adresa poistenej strany; 

-   Dĺžka platnosti poistnej zmluvy; 

-   Garantovaná výška plnenia; 
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-   Územná platnosť. 
17. Poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám alebo telesného    

poškodenia    spôsobeného    druhým    osobám    počas pretekov alebo 
cyklistickej súťaže alebo tréningu: 
-   Meno a adresa poisťovacej spoločnosti; 

-   Meno a adresa poistenej strany; 

-   Dĺžka platnosti poistnej zmluvy; 

-   Garantovaná výška plnenia; 
-   Územná platnosť. 
 
1 - Beriem na vedomie, že sa dôrazne odporúča zadať kontaktnú osobu,  
ktorú je možné kontaktovať v prípade núdze alebo incidentu, ktorý sa 
týka mojej účasti na pretekoch. V tejto súvislosti potvrdzujem, že 
kontaktná osoba uvedená na formulári súhlasila s uvedením jej 
totožnosti a kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v mojej licencii. 
 

(článok upravený 15.10.04; 01.01.17; 1.01.18; 1.10.18). 

 
1.1.023   Zadná strana (Časť II.) 
 

1.  Týmto vyhlasujem, že si neuvedomujem žiaden dôvod, prečo by mi 
nemala byť vystavená požadovaná licencia. 

 

Zaväzujem   sa   dobrovoľne   vrátiť   moju   licenciu   v prípade   akejkoľvek 
podstatnej  zmeny  k existujúcim  okolnostiam  v čase  žiadosti  o vydanie 
licencie. 

 

Vyhlasujem, že som v tomto roku nežiadal o licenciu UCI alebo inú národnú 
federáciu. 

 

Preberám na seba plnú zodpovednosť za túto žiadosť a za použitie licencie. 
 

2.   Zaväzujem sa rešpektovať Ústavu a pravidlá UCI, jej kontinentálnych 
konfederácií a jej národných federácií. 

 

Vyhlasujem, že som čítal alebo mal príležitosť byť dôverne oboznámený s 
vyššie uvedenou Ústavou a pravidlami. 

 

Budem   sa   zúčastňovať   na   cyklistických   pretekoch   alebo   súťažiach v 
športovom duchu a fair play. 
 
Budem sa riadiť všetkými rozhodnutiami vydanými UCI a uskutočňovať všetky 
odvolania a súdne spory pred orgánmi ustanovenými v predpisoch. 

 

Prijímam Arbitrážny súd pre šport (CAS) ako jediný kompetentný orgán pre 
odvolania podľa ustanovení UCI a za podmienok stanovených v týchto 
nariadeniach, a podľa Kódexu arbitrážneho konania pre šport. 
Súhlasím, že akýkoľvek spor s UCI bude predložený iba arbitrážnemu súdu pre 
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šport (CAS). 
 
3.   Súhlasím s tým, že budem dodržiavať pravidlá antidopingu UCI, ako aj 
všetky dokumenty prijaté UCI v súvislosti s jeho antidopingovými pravidlami a 
v súvislosti so Svetovým antidopingovým kódexom. 
 
Súhlasím s tým, že sa kedykoľvek podrobím testovaniu v rámci súťaže a 
testom mimo súťaže, ako je ustanovené v Pravidlách antidopingu UCI a 
súvisiacich dokumentoch. Súhlasím s tým, že všetky vzorky zozbierané podľa 
pravidiel UCI v oblasti antidopingu sú vlastníctvom UCI a že takéto vlastníctvo 
môže byť prevedené UCI na inú antidopingovú organizáciu alebo vlastníctvom 
preneseným z inej antidopingovej organizácie do UCI. 
 
4.   Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že moje osobné údaje spracované 
ako súčasť mojej žiadosti o licenciu mojej národnej federácii budú 
odovzdávané a uchovávané UCI (Švajčiarsko) a súhlasím s týmito 
informáciami, ktoré sa použijú na účely správy a riadenia vrátane správy 
výsledkov a ako aj vo vzťahu k antidopingovým aktivitám a predchádzaniu 
manipulácie so súťažami. Súhlasím tiež s tým, že moje osobné informácie sa 
môžu použiť a / alebo odovzdať v prípade potreby iným subjektom, ako je 
Svetová antidopingová agentúra, národné antidopingové organizácie, 
Rozhodcovský súd pre šport, súdne orgány UCI , vnútroštátne a medzinárodné 
orgány príslušné vo vzťahu k týmto otázkam: 
 
a. vyšetrovaniu a / alebo postupoch týkajúcich sa možného porušenia 
pravidiel UCI; a 

b. akejkoľvek inej spracovateľskej operácie s osobnými údajmi, ktorá je 
legitímna a primeraná v súvislosti so správou a riadením cyklistiky; a 
zobral som na vedomie, že môžem kontaktovať UCI na nasledujúcej 
adrese, aby som mohol uplatniť svoje právo požiadať o prístup, opravu 
alebo vymazanie svojich osobných údajov: support.ucidata@uci.ch. 

 
(text upravený 1.01.00; 13.08.04; 15.10.04; 01.01.17; 1.01.18;  25.06.18) 

 

1.1.023   Organizátor  a   národná   federácia  musia   poskytnúť   podporu   tímu   alebo 
bis   pretekárovi  pozvanému  na účasť (a ktorému bol podaný prihláškový formulár 
         podľa článku 1.2.049), pokiaľ ide o prípadné vyžiadanie cestovných povolení. 

 

(text doplnený  25.06.18) 

 

Forma licencie 
1.1.024   Licencia má byť vo forme kreditnej karty. 

Musí obsahovať nasledovné údaje:  

 



PRAVIDLÁ SZC 

 

SK 10/2019  Všeobecné pravidlá  Strana 15 z 122 

Vpredu 

 

 
 

Vzadu 
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Text na zadnej strane licencie: 

Súhlasím s tým, že budem dodržiavať a budem viazaný ústavou a 
nariadeniami UCI, najmä pravidlami antidopingu UCI. 
Tiež uznávam výlučnú právomoc arbitrážneho súdu pre šport (CAS) v 
Lausanne, Švajčiarsko, ako to ustanovujú príslušné ustanovenia predpisov 
UCI. 

Všetky národné federácie musia vydávať licencie, ktoré sú v podstate 
rovnaké, ako vyššie uvedený formát. Rok licencie musí byť v pozícii a 
zobrazenej veľkosti písma. Táto povinnosť nadobúda účinnosť pre licenciu na 
rok 2020, ale federácie sa dôrazne vyzývajú, aby implementovali revidovaný 
formát licencie už v roku 2019. Ak si Federácia želá vybaviť licencie QR 
kódom, alebo čiarovým kódom, na zadnej strane licencie je na tento účel 
uvedený priestor. 

Národné federácie môžu namiesto materiálnych licencií vydávať elektronické 
licencie (t. j. kompatibilné s inteligentnými telefónmi). Elektronické licencie 
obsahujú rovnaký licenčný formát, ako je uvedené vyššie. 

Národné federácie sú zodpovedné za zabezpečenie platnosti elektronických 
licencií a všetkých aspektov súvisiacich s bezpečnosťou podľa príslušných 
platných zákonov. 

(text upravený 6.10.97; 1.01.04; 13.08.04; 15.10.04; 01.01.17; 1.01.18; 1.10.18; 

5.02.19). 

 

1.1.025   Licencia musí byť napísaná vo francúzštine alebo angličtine.  Iná jazyková 
verzia môže byť na nej tiež uvedená. 

 
1.1.026   [ č l á n o k  z r u š e n ý  1 . 0 1 . 1 8 ]  

 
1.1.027   (N)  Národné  federácie  určia,  či  fotografia  držiteľa  licencie  je  súčasťou 

licencie. Ak fotografia nie je vyžadovaná, držiteľ licencie spolu s licenciou sa 
musí preukázať aj ďalším preukazom totožnosti, v ktorom sa jeho fotografia 
nachádza. 

 
Sprístupnenie informácií 

1.1.028   Národné federácie zabezpečia, aby UCI ID a príslušné kontaktné údaje všetkých 
držiteľov licencie, ako napríklad adresa a e-mailová adresa, boli sprístupnené 
UCI a aby tieto informácie boli aktualizované. 

(text upravený  23.10.19). 

 
 

1.1.028   Každá národná federácia, v priebehu jedného týždňa, musí informovať UCI 
bis o identite  držiteľov  licencie,  ktorým  bola  odobraná  licencia,  ktorí  vrátili 
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svoju licenciu alebo ktorí si neobnovili svoju licenciu. 

 
(článok platný od 1.01.09). 

 
Pokuty 

1.1.029   Nasledovné priestupky budú penalizované, ako je nižšie uvedené: 
§1  Účasť  alebo  pokus  zúčastniť  sa  cyklistickej  súťaže  bez  vlastníctva 

vyžadovanej licencie: 

-   štart zamietnutý a čakacia doba jeden rok pre získanie licencie. 
 

§2  Účasť  alebo  pokus  zúčastniť  sa  cyklistickej  súťaže  bez  prinesenia 
vyžadovanej licencie: 

-   štart zamietnutý alebo diskvalifikácia a pokuta od 50 do 100 CHF. 
 

(text upravený 15.10.04; 1.01.18). 
 

Ďalšie ustanovenia 
1.1.030   Národné federácie môžu povoliť, pod podmienkami, ktoré si sami určia, že 

osoby, ktoré sa zúčastňujú cyklistických súťaží ojedinele, sa môžu zúčastniť 
špecifického podujatia na národnej úrovni bez toho, že by boli držiteľmi 
licencie po celý rok. Tieto podmienky musia obsahovať súhlas, že sa 
podriadia pravidlám UCI a národnej federácie a mať vhodné poistenie počas 
celého dňa alebo všetkých dní, kedy sa podujatie koná. 

 
(text upravený 1.01.05). 

 
1.1.031   Články  1.1.011  až  1.1.029  sa  neaplikujú  v mládežníckych  kategóriách, 

pretože tieto záležitosti sú riadené národnými federáciami. 

 
1.1.032   Držiteľ licencie, ktorému bola odobraná licencia kvôli pozastaveniu činnosti 

a ktorého platnosť je obmedzená na územie jeho národnej federácie, môže 
získať provizórne povolenie od UCI, ktoré bude platné v ostatných členských 
federáciách UCI. Takéto provizórne povolenie musí však vo všetkých ďalších 
podmienkach podliehať licenčným pravidlám. 

 
1.1.033   A Pre Majstrovstvá sveta, kontinentálne majstrovstvá a súťaže svetového   

pohára,  pretekár môže byť  vybraný iba federáciou svojej štátnej 
príslušnosti, bez ohľadu na to, ktorá federácia licenciu vydala. Pretekár 
spadá  do právomoci pravidiel a disciplinárnych postupov národnej 
federácie svojej štátnej príslušnosti vo všetkých záležitostiach čo sa týka 
jeho výberu pre národný tím. 

 
Pretekár   bez   štátnej   príslušnosti  môže   reprezentovať  iba   národnú 
federáciu krajiny, kde má dlhodobý pobyt minimálne päť rokov. 

 
B  Od pretekára, ktorý má viacero štátnych príslušností, je požadované, aby 
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si z nich vybral  pri  príležitosti  prvej  žiadosti  o vydanie  licencie.  Táto  
vybraná štátna príslušnosť bude pretekárovou štátnou príslušnosťou vo 
všetkých záležitostiach týkajúcich sa pravidiel UCI.  
 
Pretekár môže požiadať o zmenu štátnej príslušnosti na UCI v 
nasledujúcich prípadoch a za nasledujúcich podmienok: 

a.   Ak  stratí  zmienenú  štátnu príslušnosť  z  akejkoľvek  príčiny  pretekár  si  
môže  vybrať  inú  štátnu príslušnosť,  na  ktorú má nárok; 

b.   Ak bol pretekár neplnoletý v čase prvej žiadosti o vydanie licencie podľa 
relevantného zákona jeho súčasnej federácie, pretekár si môže vybrať inú 
štátnu príslušnosť, ktorú má ,  keď žiada  o vydanie  licencie  po  prvý  krát  
potom,  čo  dosiahol  plnoletosť; 

c.  Ak má pretekár inú štátnu príslušnosť ako je uvedená v písmenách a. a b. 
Zmena štátnej príslušnosti podľa písmena c. môže nastať len dvakrát v 
kariére pretekára.  

 
S cieľom legalizovať zmenu svojej štátnej príslušnosti, pretekár musí poslať na 
UCI Legal Services nasledovné dokumenty,  

 
•  Dôkaz o získaní vybranej štátnej príslušnosti, ( ex: pas, alebo 

osvedčenie, vydané ministerstvom, konzulátom, veľvyslanectvom, 
atď.). 

•  Formálne podpísané vyhlásenie pretekára, aj s dátumom, na ktorom 
vyjadruje výber štátnej príslušnosti a skutočnosť, že vie o obmedzeniach 
účasti, ak je to uplatniteľné. 

 
Ak má pretekár v úmysle, aby jeho zmena štátnej príslušnosti nadobudla 
účinnosť od určitého dátumu, musí požiadať UCI najmenej tri mesiace pred 
uvedeným dátumom. 
 
Ako náhle je zmena štátnej príslušnosti potvrdená, UCI to oznámi pretekárovi a 
príslušným národným federáciám. 
 
V prípade zmeny štátnej príslušnosti si pretekár udrží jednotlivé body získané 
počas svojej kariéry. Body, ktoré získala národná federácia jeho bývalej štátnej 
príslušnosti, jej zostávajú. 
 
V prípade uvedenom v písmene C a za predpokladu, že pretekár sa už zúčastnil 
aspoň jednej z udalostí uvedených v odseku A (kategórie Elite / U23 / Junior), 
pretekár sa nebude môcť zúčastniť jedných nasledujúcich Majstrovstiev sveta 
a Kontinentálnych majstrovstiev (kategórie Elite / U23 / Junior) po potvrdení 
zmeny štátnej príslušnosti UCI. 
 
V prípade druhej zmeny štátnej príslušnosti podľa písmena c a za predpokladu, 
že pretekár sa už zúčastnil aspoň jednej z udalostí uvedených v odseku A 
(kategórie Elite / U23 / Junior), pretekár sa nebude môcť zúčastniť na dvoch 
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nasledujúcich Majstrovstvách sveta a kontinentálnych majstrovstvách 
(kategórie Elite / U23 / Junior) po potvrdení zmeny štátnej príslušnosti UCI. 

 

 
C  Účasť na  národných majstrovstvách je riadené podľa článku 1.2.028 

týchto pravidiel. 
 

D  Určenie krajiny, ktorú bude pretekár reprezentovať na  Olympijských a 
Paralympijských hrách je riadené Olympijskou chartou a príručkou 
Medzinárodného paralympijského výboru (IPC). 

 
(text upravený 8.06.00; 1.01.04; 1.10.11; 1.05.14; 1.01.19; 5.02.19). 

 
Klasifikačná karta 

1.1.033   Každý  športovec s postihnutím musí  byť ohodnotený  podľa procedúry 
bis počiatočnej klasifikácie, ktorá stanoví, či je alebo nie  je spôsobilý podľa 

klasifikačného systému (viď čl. 16.5.001 ff). 
Po tomto ohodnotení športovcovi je vydaná klasifikačná karta (čl. 16.4.010), 
ktorá preukazuje pridelenú funkčnú kategóriu, respektíve status 
nespôsobilosti „Non-eligible“ (NE). 
Klasifikačná  karta  musí  byť   predložená  vždy,  keď  je  o to  požiadané 
kompetentnou osobou, na každom podujatí UCI, či už v paracyklistike alebo 
inom. 

 
(článok platný od 1.07.13). 
 

§ 2   Kategórie pretekárov 
 

Súťažná cyklistika 
1.1.034   Pre   účasť   na   pretekoch   zaradených   do   medzinárodného   kalendára, 

kategórie pretekárov sú určené podľa veku súťažiacich definovaných ako 
rozdiel medzi rokom podujatia a rokom narodenia pretekára. 

 

(text upravený 1.01.05; 01.01.17). 

 
1.1.034   Pre  účasť  na  súťažiach  zaradených  do  medzinárodného  kalendára 

  bis   a národných majstrovstiev, pretekári musia byť držiteľmi UCI ID kódu. 
 

(článok platný od 01.01.17) 

 
1.1.035   Bez ohľadu na súvisiace platné ustanovenia, iba pretekári vo veku 17 rokov 

a starší, ktorým bola vydaná licencia pre jednu z medzinárodných kategórií 
uvedených nižšie, majú právo sa zúčastňovať súťaží zaradených do 
medzinárodného kalendára. Avšak, pretekári vo veku 16 rokov alebo mladší 
sa môžu zúčastniť medzinárodných súťaží BMX (vrátane pretekov BMX 
Freestyle) Para-cyklistických pretekoch, ak to príslušná legislatíva 
nezakazuje. 
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(text upravený 1.01.05; 1.01.17; 1.01.19). 

 
Muži 

1.1.036   Mládežnícke kategórie 
Tieto  kategórie  zahŕňajú  pretekárov  vo  veku  16  rokov  a mladších  a sú 
kontrolované národnými federáciami, okrem článku 1.1.035, ktorý sa týka 
BMX Para-cyklistiky. 

 
Juniori (MJ: Muži Junior) 
Táto kategória zahŕňa na pretekárov vo veku 17 a 18 rokov. 

 
Under 23 (MU: Muži do 23 rokov) 
Táto kategória zahŕňa pretekárov vo veku od 19 do 22 rokov. 
Pretekár v tomto veku, ktorý je členom UCI WorldTímu je pokladaný de 
facto ako elite. 
Ak takýto pretekár, ktorý má stále menej ako 23 rokov, prestane patriť do 
UCI WorldTímu, čo ho virtuálne zaraďuje do kategórie elite, bude 
rekvalifikovaný do kategórie Under 23. 

 
Elite (ME: Muži Elite) 
Táto kategória zahŕňa pretekárov vo veku 23 rokov a starších. 

 
Masters (MM: Muži Masters) 
Táto  kategória  zahŕňa  pretekárov  vo  veku  30  rokov  a starších,  ktorí  si 
vybrali tento status. Výber statusu masters nie je umožnené pretekárom 
patriacim do tímu registrovaného na UCI. 
Para-cyklisti 
Táto  kategória  zahŕňa  pretekárov  s postihnutím,  ako  je  špecifikované 
systémom funkčnej klasifikácie UCI popísanej v časti 16, kapitola V. Para-
cyklistom  môže  alebo  nemusí,  zo  zdravotných  a bezpečnostných 
dôvodov, byť vystavená dodatočná kategória ku súčasného zoznamu, a to 
na  základe  procedúry  ustanovujúcej  integrácie.  Toto  závisí  od  stupňa 
a podstaty postihnutia. 

 
(text upravený 1.01.03; 1.01.04; 1.01.05; 25.06.07; 1.07.13; 1.01.19). 

 
Ženy 

1.1.037   Mládežnícke kategórie 
Tieto kategórie poukazujú na pretekárky vo veku 16 rokov a mladšie a sú 
kontrolované národnými federáciami, okrem  článku  1.1.035, čo  sa  týka 
BMX a Para-cyklistiky. 

 

 

Juniori (WJ: Ženy Juniorky) 
Táto kategória poukazuje na pretekárky vo veku 17 a 18 rokov. 
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Under 23 (WU: Ženy do 23 rokov) 
Ak nie je v pravidlách UCI stanovené inak, táto kategória zahŕňa pretekárky 
vo veku od 19 do 22 rokov. 

 

Elite (WE: Ženy Elite) 
Táto kategória poukazuje na pretekárky vo veku 23 rokov a staršie. 

 

Masters (WM: Ženy Masters) 
Táto kategória poukazuje na pretekárky vo veku 30 rokov a staršie, ktoré si 
vybrali tento status. Výber statusu masters nie je umožnené pretekárkam 
patriacim do tímu registrovaného na UCI. 

 

Para-cyklistky 
Táto kategória poukazuje na pretekárky s postihnutím, ako je špecifikované 
systémom funkčnej klasifikácie UCI popísanej v časti 16, kapitola V. Para-
cyklistkám  môže  alebo  nemusí,  zo  zdravotných  a bezpečnostných 
dôvodov, byť vystavená dodatočná kategória ku súčasnému zoznamu, a to 
na  základe  procedúry  ustanovujúcej  integrácie.  Toto  závisí  od  stupňa 
a podstaty postihnutia. 

 
(text upravený 1.01.03; 15.10.04; 25.06.07; 1.07.13, 1.01.17; 1.01.19). 

 

1.1.038   Pomenovania   môžu   byť   prispôsobené   do národných   jazykov   podľa 
jazykových obmedzení. 
Cyklistika pre všetkých 

1.1.039   Licencia  v kategórii  cyklistika  pre  všetkých  je  vydávaná  cyklistom,  ktorí 
praktizujú cyklistiku ako voľnočasovú aktivitu. Táto  licencia  umožňuje sa 
zúčastniť iba súťaží, ktoré sú zaradené do kalendára cyklistika pre všetkých. 

  
(text upravený 1.01.05). 

 

§ 3   Tímy 
 

Definície 
1.1.040   V týchto   pravidlách,   tím   je   športová   organizácia,   ktorá   sa   skladá 

z pretekárov  a osôb,   ktoré   ich   podporujú  za   účelom  zúčastňovať  sa 
cyklistických súťaží. V závislosti od kontextu, termín „tím“ môže tiež 
vyjadrovať pretekárov tímu, ktorí sa zúčastňujú určitej súťaže. 

 
(článok platný od 1.01.05). 

 
Tímy registrované UCI 

1.1.041   Nasledovné tímy sú tímy registrované UCI: 
UCI WorldTímy: viď články 2.15.047 a ďalšie; 
UCI profesionálne kontinentálne tímy: viď články 2.16.001 a ďalšie; 
UCI kontinentálne tímy a UCI ženské tímy: : viď články 2.17.001 a ďalšie; 



PRAVIDLÁ SZC 

 

Strana 22 z 122  Všeobecné pravidlá  SK 10/2019 

UCI mountain-bike tímy: viď články 4.10.001 a ďalšie; 
UCI track tímy: viď články 3.7.001 a ďalšie; 
UCI BMX tímy: viď články 6.8.001 a ďalšie; 
UCI cyclo-cross tímy: viď články 5.5.001 a ďalšie; 

 
Odkaz na  UCI,  názov hore uvedených kategórií tímov poukazuje iba  na 
skutočnosť, že tímy sú registrované UCI podľa aktuálnych pravidiel. 

 
(text upravený 1.01.05; 1.07.10; 1.01.15; 1.07.18). 

 
1.1.042   Pretekár, ktorý je členom tímu registrovaného UCI nesmie uzatvoriť záväzok 

s organizátorom, nech to je ktokoľvek, a zúčastniť sa súťaže, pokiaľ predtým 
nezískal súhlas od svojho tímu. Tento súhlas je považovaný za získaný aj 
v prípade, ak bol patrične žiadaný, ale odpoveď nebola získaná v priebehu 
10 dní. 

 
Každý    pretekár,   ktorý    poruší    toto    pravidlo    bude    diskvalifikovaný 
a pokutovaný od 300 CHF do 5000 CHF. 

 
(článok platný od 1.01.05). 

 
1.1.043   Pretekár, ktorého tím je na preteky prihlásený, sa týchto pretekov nemôže 

zúčastniť v inom tíme. Ten, kto poruší tento článok bude diskvalifikovaný 
a pokutovaný od 300 CHF do 2000 CHF. 

 
(článok platný od 1.01.05). 

 

Národný tím 
1.1.044  Národný tím je tím pretekárov vybraných národnou federáciou ich 

národnosti. 

 
(článok platný od 1.01.05). 

 
Regionálny tím 

1.1.045   Regionálny tím je tím pretekárov vybraných územným alebo iným delením 
národnou   federáciou   a je   zložený   z licencovaných   pretekárov   tejto 
federácie, ktorí nepatria do tímu registrovaného UCI. 

 
(článok platný od 1.01.05). 

 
Klubový tím 

1.1.046   Klubový tím je tím, ktorý je pridružený k národnej federácii. Jeho zloženie je 
riadené národnou federáciou, avšak títo pretekári nemôžu patriť do tímu 
registrovaného UCI. 

 
(článok platný od 1.01.05). 
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§ 4   Rozhodcovia 
(číslovanie článkov zmenené 1.01.05) 

 
(články 1.1.112 a 1.1.122 zrušené dňa 1.01.04, 
predchádzajúci článok 1.1.125 zrušený dňa 1.01.05) 

 
1.1.047   Rozhodca je funkcionár delegovaný UCI alebo národnou federáciou, aby 

zabezpečoval cyklistické súťaže v súlade s ustanoveniami pravidiel, ktoré 
môže aplikovať. 

 
Takéto vymenovanie sa zakladá na kritériách stanovených UCI alebo 
národnou federáciou, ak existujú, a môže sa podľa vlastného uváženia 
odvolať. 

 
(text upravený 25.06.19). 

 
1.1.048   Rozhodcovia,  buď  individuálne  a/alebo  v zbore  riadia  športový  aspekt 

cyklistických súťaží a starajú sa, aby podujatie bolo v každom ohľade vedené 
podľa pravidiel. Majú sa obzvlášť starať, aby špecifické pravidlá k pretekom, 
spôsob akým sú vedené a všetky technické ustanovenia, ktoré sa ku nim 
vzťahujú,   výhradne   súhlasili   s   príslušnými   ustanoveniami   pravidiel. 

 
Rozhodcovia zaznamenávajú porušenia pravidiel a udeľujú prípadné tresty. 

 
1.1.049   Rozhodcovský zbor sa skladá z delegovaných rozhodcov, aby mali dohľad 

nad delegovanými cyklistickými súťažami. 
 

Rozhodcovský  zbor  zaznamenáva  rozhodnutia  jednotlivých  rozhodcov, 
aplikuje a /alebo potvrdzuje udelené tresty. 

 

1.1.050   Každý rozhodca má konať neutrálne a nezávisle. Nemôže v žiadnom prípade 
byť angažovaný do organizácie pretekov. Musí okamžite odmietnuť svoju 
delegáciu, ak si je vedomý nejakého aspektu, ktorý by naňho vrhol 
pochybnosti o jeho neutralite. 

 
1.1.051 Titul národného rozhodcu je udelený národnou federáciou, ktorá je 

kompetentná vydať jeho licenciu. Národné federácie určia spôsob, status 
a funkciu rozhodcu v súlade s princípmi uvedenými vyššie. 

 

(text upravený 01.01.17). 

 
1.1.052   Okrem výnimiek udelených UCI, rozhodca iný než Medzinárodný rozhodca 

UCI môže vykonávať svoju funkciu iba v krajine svojej národnej federácie. 

 
(text upravený 1.01.05). 
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Elite národný rozhodca 

1.1.052   Titul  elite národný rozhodca udeľuje UCI v  disciplínach určených  UCI, 
bis osobám, ktoré úspešne zvládli schválený kurz UCI, na ktorý UCI delegovala 

inštruktora. 
 

Takáto   kvalifikácia  je   podmienkou  pre   uchádzačov  o kvalifikáciu  UCI 
medzinárodný rozhodca v disciplínach Cesta, Dráha, MTB a BMX. 
Aby mohla byť príslušná osoba  výberovým konaním pozvaná na kurz, aby sa 
stala elitným národným rozhodcom, musí spĺňať tieto podmienky: 
- byť držiteľom licencie národného rozhodcu národnej federácie 

pridruženej k UCI; 
- musí byť navrhnutý touto národnou federáciou, 
- ovládať jazyk kurzu (francúzsky, anglicky alebo španielsky). 

 

(článok platný od 01.01.17; upravený 1.01.19; 5.02.19) 

 
Medzinárodní rozhodcovia UCI 

 

Podmienky delegácie 

1.1.053   Titul medzinárodného rozhodcu je UCI udelený tým osobám, ktoré zložili 
skúšky a praktické ohodnotenie uvedené v článku 1.1.060. 
 

(text upravený 1.01.07). 

 
1.1.054  Možnosť byť pozvaný na výberové konanie stať sa UCI medzinárodným 

rozhodcom, dotyčná osoba musí spĺňať nasledovné podmienky: 
1)   Byť  národným,  resp.  elite  národným  rozhodcom,  držiteľom  licencie 

národnej federácie, ktorá je členskou federáciou UCI; 
2)   Byť  navrhnutý  touto  národnou  federáciou.  Od  tejto  federácie  je 

požadované    zaslať    žiadosť    podpísanú    jej    prezidentom alebo 
prezidentom delegovanej osoby, ktorá bude obsahovať nasledovné: 

- Kópiu oficiálneho občianskeho preukazu (pas, atď.) potvrdzujúci, že  
osoba - je vo veku od 25 do 50 rokov v čase jeho výberu UCI; 

- pre disciplíny Cesta, Dráha, MTB a BMX: kvalifikáciu elite národný 
rozhodca získanú  po  úspešnom  zvládnutí  kurzu  elite národného 
rozhodcu schváleného UCI, ktorý viedol inštruktor UCI; 

- Dôkaz o tom, že aktívne vykonával funkciu národného respektíve 
elite  národného  rozhodcu  v dvoch  predchádzajúcich  rokoch  pred 
pozvaním na skúšky; 

3)   Má vynikajúcu znalosť UCI pravidiel; 
4)   Ovláda jazyk, v ktorom bude kurz vedený, a to jeden z dvoch oficiálnych 
jazykov UCI (francúzština alebo angličtina). 

 
Konečný výber kandidátov vykoná UCI na základe potrieb, doručených 
žiadostí, miest k dispozícii. Dodatočne, môžu byť stanovené ďalšie kritériá, 
ktoré sú pre kurz špecifické. 
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Ak bude uvedené falošné vyhlásenie, kandidát bude vylúčený zo všetkých 
kurzov a skúšok. Ak bude nutné, bude mu aj odobratý titul medzinárodného 
rozhodcu.   

 
(text  upravený  1.01.03;   1.04.05;   1.01.07;  30.01.09;  1.01.10;  1.02.11; 1.02.13 ; 
01.01.17; 1.01.19). 

 

1.1.055   (článok zrušený 1.01.17). 
 

1.1.056   Tréningový kurz sa bude skladať ako aj z teoretických znalostí pravidiel, tak aj 
z ich praktickom uplatnení v praxi. 

 

(článok upravený 1.01.17). 
 

1.1.057   Vyučovanie a skúšky budú organizované oddelene pre každý rozdielny typ 
programu. 

 
Stručný prehľad každého tréningového kurzu sa skladá zo všeobecnej časti 
spoločnej pre všetky disciplíny cyklistiky a zo špeciálnej časti určenú pre 
každú disciplínu / kategóriu: 
Všeobecná časť: 

• Ústava UCI (všeobecne) 

• Všeobecné ustanovenia cyklistiky ako športu 

• Majstrovstvá sveta 

• Kontinentálne majstrovstvá 

• Olympijské a Paralympijské Hry (pre Olympijské disciplíny) 

• Disciplinárny poriadok a postupy 

• Bezpečnosť športu a okolnosti 

• Anti-dopingové pravidlá – všeobecne 

• Psychologické   aspekty   a etický   kódex   postavenia   Medzinárodného 
rozhodcu 

 

Disciplíny / kategórie 

• Cesta 

• Dráha 

• Horská cyklistika 

• Cyklokros 

• BMX 

• BMX Freestyle 

• Trial 

• Bicyklebal 

• Sálová cyklistika 

• Para-cycling 
 

(text upravený1.01.05; 1.01.07; 25.06.07; 1.01.17). 

 
1.1.058   Skúšobná komisia sa  bude  skladať z inštruktorov, ktorí  budú  viesť  kurz. 
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Teoretické skúšky sa skladajú z písomnej a ústnej časti. Dve tretiny bodov sa 
získa  z písomných  skúšok  a jedna  tretina  z ústnych  skúšok.  V prípade 
nezloženia  skúšok,  kandidátovi  bude  umožnené  opakovať  skúšku  druhý 
krát. Dve neúspešné skúšky v rovnakej disciplíne znamenajú vylúčenie zo 
skúšok v tejto disciplíne. 

(text upravený 1.01.03;  1.01.17; 1.01.19) 
 

1.1.059   V priebehu 24  mesiacov po  zložení praktických skúšok  Medzinárodného 
rozhodcu, kandidát musí zložiť praktickú skúšku ako prezident 
rozhodcovského zboru na medzinárodných pretekoch. UCI inštruktor bude 
hodnotiť kandidáta v jeho praktickej skúške. V prípade nezloženia skúšky, 
kandidátovi bude umožnené opakovať praktickú skúšku iba raz. 

(text upravený 1.01.07; 30.01.09; 1.01.17). 

 
1.1.060    (článok zrušený 1.01.17). 

 
1.1.061   Medzinárodní rozhodcovia sa budú pravidelne hodnotiť, aby bolo zaručené, 

že   spĺňajú   požadovanú   úroveň   spôsobilosti,   a aby   si   udržali   svoju 
kvalifikáciu. 

Rozhodcovia budú pravidelne pozývaní zúčastňovať sa seminárov za účelom 
školenia a zlepšovania si svojich zručností. 
Tieto semináre budú ukončené hodnotením ich spôsobilosti. 

Rozhodcovia budú hodnotení písomne, ústne alebo prakticky na pretekoch. 
Tieto  semináre  za  účelom  školenia  a zlepšovania  si  svojich  zručností, 
rovnako   ako   aj   hodnotenia,  sú   vedené  UCI   lektormi  a hodnotiteľmi 
delegovanými UCI. 

Rozhodcovia, ktorí sa nebudú zúčastňovať seminárov za účelom školenia 
a zlepšovania si svojich zručností alebo budú považovaní, že nedosahujú 
požadovanú úroveň kvalifikácie, nebudú opätovne delegovaní UCI. 

 

Ak to bude nutné, môže byť aj odobraná kvalifikácia UCI medzinárodneho 
rozhodcu. 

 
(text upravený 1.01.04;  1.01.07; 1.01.17). 

 
1.1.061    [článok zrušený 1.01.17]. 

bis      
 

Status 
1.1.062 UCI medzinárodný rozhodca môže rozhodovať maximálne v dvoch     

disciplínach, okrem rozhodcov  pre  Cestu  a Dráhu,  ktorí  môžu  
rozhodovať  aj  v Para-cyklistike. Medzinárodný rozhodca UCI nemôže 
súčasne: 
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• Byť držiteľom pretekárskej licencie tímu registrovaného UCI alebo byť 
členom národného tímu; 

• Vykonávať   žiadnu   technickú   funkciu   (tímový   asistent,   mechanik, 
zdravotný asistent, vedúci tímu, atď.) pre národnú federáciu alebo tím 
registrovaný UCI. 

• Vykonávať   funkciu   prezidenta   alebo   viceprezidenta   pre   národnú 
federáciu alebo kontinentálnu konfederáciu. 

Medzinárodný rozhodca nemôže v žiadnom prípade súčasne vykonávať inú 
úlohu pri príležitosti tých istých medzinárodných pretekov. 

(text upravený 1.01.00; 1.01.05; 1.01.07; 1.07.07; 25.06.07; 1.02.13; 1.01.17; 1.01.19). 
 

1.1.063   Členovia výkonného výboru UCI, rovnako ako aj členovia personálu UCI 
nemôžu vykonávať funkciu medzinárodného rozhodcu. 

 
(text upravený 6.10.97). 

 
1.1.064   Aktívna  kariéra  medzinárodného  rozhodcu  končí  31.  decembra  v roku, 

v ktorom dovŕši 70 rokov. 
Avšak,  pre  sálovú  cyklistiku,  kariéra  medzinárodného  rozhodcu  končí 
31. decembra v roku, v ktorom dovŕši 65 rokov. 

 
(text upravený1.01.07; 1.02.11; 1.10.11). 

 
1.1.065  Všetci medzinárodní rozhodcovia môžu byť predmetom disciplinárneho 

konania, keď sú delegovaní na medzinárodné podujatie. 
  

(text upravený 1.01.17). 

 
1.1.066   Medzinárodní rozhodcovia sú povinní dodržiavať pravidlá UCI, Kódex 

správania pre rozhodcov za každých okolností, aj keď nie sú oprávnení ako 
takí, a nesmú spôsobovať žiadne materiálne alebo morálne ujmy pre 
cyklistiku ako šport alebo UCI. 

V prípade, že medzinárodný rozhodca, hoci aj v prípade, že nerozhoduje, 
sa dopustí priestupku voči pravidlám UCI alebo Kódexu správania 
Rozhodcov alebo spôsobí cyklistike ako športu alebo UCI materiálnu 
škodu alebo morálnu ujmu akéhokoľvek druhu, môže byť potrestaný 
nasledovne: 

 

•  Budú mu pozastavené delegácie na určité obdobie; 

•  Bude mu odobraná kvalifikácia UCI  medzinárodneho rozhodcu. 
 

(text upravený 1.02.07; 26.01.07; 1.01.17; 23.10.19). 

 
1.1.067   UCI predloží túto záležitosť pred Disciplinárnu komisiu UCI. Rozhodnutie 

Disciplinárnej  komisie   UCI   je   konečné   a nie   je predmetom odvolania. 
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Každé porušenie článku 1.1.066 môže byť postúpené disciplinárnej komisii 
UCI, ktorá môže uložiť pozastavenie do 12 mesiacov, odňatie štatútu 
medzinárodného komisára UCI, ako aj akékoľvek disciplinárne opatrenie 
stanovené v časti XII pravidiel UCI. 

 

(text upravený 6.10.97; 1.01.03; 1.01.10; 1.01.17; 23.10.19). 

 
1.1.068  [článok zrušený 1.01.17]. 
 

Delegácia 
1.1.069   Medzinárodný rozhodca UCI, si zo svojho titulu, nemôže sám sebe udeliť 

delegáciu. 

 
1.1.070   Rozhodcovia   sú   delegovaní   UCI   a/alebo   národnou   federáciou,   aby 

dohliadali na preteky zaradené do medzinárodného kalendára, ako je 
uvedené   v článku   1.2.116. Členovia rozhodcovského zboru pre 
kontinentálne majstrovstvá sú vymenovaní kontinentálnou konfederáciou.   

 

(text upravený 15.10.04; 1.02.11; 1.01.17; 23.10.19). 

 
1.1.071   Medzinárodný rozhodca, ak nie je delegovaný UCI, môže byť delegovaný 

svojou národnou federáciou na preteky vo svojej krajine. 
 

1.1.072  Medzinárodný rozhodca UCI nemôže prijať delegáciu do zahraničia bez 
súhlasu jeho národnej federácie alebo UCI, okrem prípadov, keď je 
delegovaný UCI. V prípade, že nebude mať súhlas UCI, môže byť potrestaný 
podľa článku 1.1.066. 

(text upravený 1.02.11). 

 
1.1.073   Medzinárodný  rozhodca  poverený  delegáciou  od   UCI,   má   právo   na 

refundáciu svojich nákladov, ktorej výška a podmienky vyplatenia sú určené 
výkonným výborom. 

 
1.1.074  Medzinárodný rozhodca poverený delegáciou od UCI alebo od svojej 

Národnej federácie vo svojej príslušnej disciplíne, ako je podrobne uvedené 
v článku 1.2.116, musí nosiť oficiálnu uniformu, ktorá mu bola UCI 
poskytnutá. Táto uniforma sa smie nosiť iba počas týchto delegácií. 

(text upravený 1.01.19). 

 

1.1.074    Národní  rozhodcovia a Elite národní rozhodcovia nosia oficiálnu uniformu,  
        bis     ktorú im poskytne národná federácia vo svojej príslušnej disciplíne. Logo UCI 

by sa nemalo objavovať na takýchto uniformách. 

(článok doplnený 1.01.19). 
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§ 5   Športoví riaditelia 
 

1.1.075   Každý tím,  okrem regionálnych a klubových tímov, musí menovať jednu 
osobu ako športového riaditeľa. 

 
Ak je v tíme viacero osôb, ktoré majú titul športový riaditeľ, potom tím musí 
určiť jednu osobu ako hlavného športového riaditeľa. Ostatné osoby sú 
charakterizované ako asistenti športového riaditeľa. Bez ohľadu na názvy 
v článku 1.1.077, ustanovenia tejto sekcie sa týkajú hlavného športového 
riaditeľa. 

 
(text upravený 15.10.04; 1.01.13). 

 
1.1.076   Žiaden tím nebude registrovaný UCI alebo ňou uznaný ako národný tím, ak 

nebude mať určeného vedúceho tímu. 
 
Žiaden  tím  sa  nemôže  zúčastniť  súťaže  zaradenej  do  medzinárodného 
kalendára, ak si neurčí vedúceho tímu. 

(text upravený 15.10.04). 
 

 

1.1.077   Športový riaditelia musia byť držiteľmi náležitej licencie. 

Športový riaditelia alebo asistent športového riaditeľa  UCI WorldTím-u a 
UCI Profesionálneho Kontinentálneho Tímu musí tiež úspešne zložiť UCI 
skúšky. V prípade nezloženia týchto skúšok, nemôže byť zaregistrovaný 
UCI ako taký, bez ohľadu na nasledovné paragrafy. 

Športoví riaditelia a asistenti športových riaditeľov tímov žien UCI musia tiež 
úspešne absolvovať skúšku UCI, aby mohli byť zaregistrovaní od sezóny 
2020. 

Športový riaditelia a asistenti športových riaditeľov, ktorí majú v úmysle byť 
po prvý krát zaregistrovaní musia zložiť skúšku v roku predchádzajúcom roku,  
od ktorého chcú túto funkciu vykonávať.  

Ak športoví riaditelia alebo asistenti nezložia skúšku môžu zostať  
registrovaní, ale budú musieť zložiť skúšky v nasledujúcom termíne, aby 
mohli byť opäť zaregistrovaní. V prípade ďalšej neúspešnej skúšky, takáto 
osoba môže byť zaregistrovaná až po úspešnom absolvovaní skúšky. 

(text upravený 15.10.04; 1.01.13; 1.01.15; 1.01.17; 1.07.18). 

 
1.1.078   Okrem  úloh  a zodpovedností  stanovených  pravidlami,  vedúci  tímu  je 

zodpovedný   za   organizáciu   športových   aktivít   a za   sociálne   a ľudské 
podmienky, v ktorých pretekári cyklistický šport v tíme vykonávajú. 

(text upravený 1.01.05). 
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1.1.079   Vedúci  tímu  sa  musí  konštante  a systematicky  snažiť,  kdekoľvek  je  to 
možné, zlepšiť sociálne a ľudské podmienky a chrániť zdravie a bezpečnosť 
pretekárov v tíme. 

(text upravený 1.01.05). 
 

1.1.080  Vedúci tímu musí zabezpečiť, aby boli pravidlá rešpektované všetkými 
osobami,  ktoré  sú  súčasťou  jeho  tímu  alebo  ktoré  s ním  akýmkoľvek 
spôsobom spolupracujú . 

On sám je príkladom pre ostatných. 

(text upravený 1.01.05). 

 
1.1.081   Vedúci  tímu  musí  vo  svojom  tíme  zabezpečiť  špeciálnu  starostlivosť 

v nasledovných oblastiach: lekárska starostlivosť, liečenie a zaobchádzanie 
v súlade s článkom 13.3.001 a vybavenie. Musí zabezpečiť, že starostlivosť 
je  vykonávaná kvalifikovanými osobami,  a keď  je  potrebné,  aj  držiteľmi 
licencie v súlade s pravidlami. 

(text upravený 1.01.04; 1.01.05). 

 
1.1.082   Vedúci tímu musí zabezpečiť, že úlohy sú vhodne rozdelené medzi všetky 

zmienené osoby v článku 1.1.080, okrem pretekárov. Úlohy každej osoby 
musia byť jasne špecifikované a musia rešpektovať pravidlá. Osoby s týmto 
titulom  musia  byť   uvedené  na   zozname.  Rozdelenie  úloh   musí  byť 
v písomnej   forme.   Všetkým   osobám   zmieneným   v článku   1.1.080   je 
odovzdaná kópia. Kópia musí byť tiež zaslaná na národnú federáciu. Tímy 
registrované UCI a národné tímy musia kópiu tiež zaslať na UCI. 

(text upravený 1.01.05). 

 
1.1.083 Vedúci tímu musí mať pravidelné konzultácie so všetkými osobami 

zmienenými v článku 1.1.080 ohľadom ľudských a sociálnych podmienok, 
vybavenia, potenciálneho rizika  v cyklistike a plán pretekov pre každého 
pretekára. Musí zaznamenať každú konzultáciu. Kópiu týchto správ musí na 
požiadanie zaslať na národnú federáciu alebo UCI. 

(text upravený 1.01.05). 

 
1.1.084   Akákoľvek  chyba  vedúceho  tímu  a nedodržanie  povinností  môže  byť 

penalizované podľa tohto paragrafu, a to pozastavením činnosti v rozmedzí 
8 dní až 10 rokov, a/alebo finančnou pokutou v rozmedzí 500 – 10 000 CHF. 
V prípade nasledovného priestupku, ktorý bude spáchaný do dvoch rokov 
od   prvého   priestupku,   vedúcemu   tímu   bude   pozastavená   činnosť 
na  najmenej  šesť        mesiacov        alebo        bude  natrvalo        vylúčený 
a pokutovaný v rozmedzí 1 000 – 20 000 CHF. 

(text upravený 1.01.05). 
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1.1.085   Ktorákoľvek osoba alebo tím, ktorá nebude rešpektovať rozdelenie úloh 
podľa článku 1.1.082 bude penalizovaná pozastavením činnosti v rozmedzí 
jeden mesiac až jeden rok, a/alebo pokutovaná od 750 do 10 000 CHF. 
V prípade druhého priestupku, ktorý bude spáchaný do dvoch rokov, jej 
bude  pozastavená  činnosť  na  najmenej  šesť      mesiacov      alebo  bude 
natrvalo  vylúčená  a pokutovaná od  1 500 – 20 000 CHF. 

 
(text upravený 1.01.05). 

 

1.1.086 Vedúci tímu je zodpovedný za všetky priestupky spáchané osobami 
uvedenými   v článku   1.1.080   a bude   penalizovaný   podľa   ustanovení 
za príslušný priestupok, pokiaľ nepreukáže, že tento priestupok nemôže byť 
považovaný, že bol spôsobený jeho nedbanlivosťou, a v žiadnom prípade ho 
neschvaľuje. 

 
(text upravený 1.01.05). 

 
§ 6   Technický delegát 

1.1.087   UCI môže delegovať technického delegáta na akékoľvek cyklistické preteky. 
Úloha technického delegáta je definovaná v príslušných častiach pravidiel 
pre každú disciplínu. 

 
(článok platný od 1.01.15). 
 

§ 7   Rôzne 
(paragraf doplnený 1.01.19) 

 

Stávkovanie 
1.1.088   Nikto, kto podlieha predpisom UCI, nesmie byť zapojený do organizovania 

stávok na cyklistických súťažiach. 

Okrem toho je držiteľom licencie zakázané podávať stávky na poradie alebo 
dohodnúť sa s treťou osobou, aby podala stávku na umiestnenie v súvislosti 
s nasledujúcimi udalosťami: 

A. Preteky, na ktorých sa jeho tím môže zúčastniť alebo v súvislosti s 
ktorými je priamo spojený iným spôsobom; 

B. Všetky národné, kontinentálne a svetové majstrovstvá svojej disciplíny; 
a 

C. Všetky multi športové podujatia, na ktorých sa zúčastňuje, alebo v 
súvislosti s ktorým je inak spojený. 
 

Porušenia tohto článku môžu byť sankcionované pokutou vo výške 2'000 
CHF až 200'000 CHF a / alebo pozastavením činnosti od 8 dní do 1 roka. 
Porušenia prvého odseku tohto článku organizátorom pretekov, môžu byť 
sankcionované aj odobratím registrácie pretekov. 
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Sponzorstvo 
1.1.089   Bez toho, aby  bolo  dotknuté  platné  právo,  sa  žiadna  značka  tabaku, 

destilátov, pornografických výrobkov alebo iných výrobkov, ktoré by mohli 
poškodiť obraz UCI alebo cyklistiky vo všeobecnosti, priamo alebo nepriamo 
nesmie spájať s držiteľom licencie, UCI tímom alebo národnými alebo 
medzinárodnými cyklistickými pretekmi. 
 
Ako je definované v tomto článku, lieh je nápoj s obsahom alkoholu 15% 
alebo viac. 
 

1.1.090   Sponzorstvo stávkovými spoločnosťami je zakázané okrem prípadov, keď: 
- Prevádzkovateľ stávok sa zdrží usporiadania stávok vo vzťahu k pretekom 
príslušného organizátora alebo vo vzťahu k pretekom, na ktorých sa 
príslušný tím zúčastňuje; a 
- Prevádzkovateľ stávok je pridelený príslušnému národnému 
monitorovaciemu orgánu pre športové stávky (rovnako ako ostatné hry a 
hazardné hry podľa okolností) a je držiteľom licencie na organizovanie 
stávok na bicyklových podujatiach, medzi inými. V prípade absencie 
národného monitorovacieho orgánu a / alebo licenčného systému v krajine 
prevádzkovateľa stávok môže UCI povoliť takéto sponzorstvo za 
predpokladu, že prevádzkovateľ stávok je zmluvne pridelený k 
monitorovacej agentúre schválenej UCI a ktorá súhlasí s poskytovaním správ 
UCI. 
 
Organizátori alebo tímy, ktoré chcú byť sponzorované stávkovou 
spoločnosťou, poskytnú dokumentáciu, ktorá potvrdzuje súlad s vyššie 
uvedenými podmienkami, spolu s ich žiadosťou o registráciu pred UCI alebo 
národnou federáciou, ako to určujú príslušné ustanovenia. V prípade, že 
organizátor alebo tím je už zaregistrovaný v čase, keď si želá získať 
sponzorstvo prevádzkovateľom stávok, dokumentácia musí byť bezodkladne 
predložená na schválenie UCI alebo národnej federácii a v každom prípade 
najneskôr dva mesiace pred pretekmi, počas ktorých organizátor alebo tím 
chce zviditeľniť prevádzkovateľa stávok. 
 
Pri akejkoľvek sponzorskej zmluve, ktorá nespĺňa podmienky prvého odseku 
a ktorá bola podpísaná pred nadobudnutím účinnosti tohto článku, môže 
byť príslušnému sponzorovi umožnené zviditeľnenie na cyklistických 
podujatiach najdlhšie do 31. decembra 2019. 
 

1.1.091   Porušenia článkov 1.1.089 a 1.1.090 môžu byť sankcionované nasledovne: 
- zamietnutý štart a / alebo pokuta vo výške 1 000 až 25 000 CHF pre 
držiteľa licencie (iba článok 1.1.089); 
- odmietnutie alebo zrušenie registrácie, zamietnutie štartu a / alebo pokuta 
vo výške 1 000 až 1 000 CHF pre tím; 
- Odmietnutie alebo vymazanie z kalendára a / alebo pokuta vo výške 5 000 
až 500 000 CHF pre organizátora. 
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Kapitola II PRETEKY 
 

Sekcia 1: administratívne ustanovenia 
 

§ 1   Kalendár 
 

1.2.001   Kalendár je chronologický zoznam cyklistických pretekov podľa disciplíny, 
kategórie a/alebo pohlavia. 
Postup pri vydaní licencií organizátorom musí byť stanovený. 

 
1.2.002   Kalendár sa má vypracovať pre nasledovné disciplíny: 

1.   Cesta 
2.   Dráha 
3.   Horská cyklistika 
4.   Cyklokros 
5.   BMX a BMX Freestyle 
6.   Cyklotrial 
7.   Sálová cyklistika (bicyklebal a krasojazda) 
8.   Cyklistika pre všetkých 
9.   Para-cycling 

 

(text upravený 15.10.04; 1.01.17). 

 
1.2.003   Kalendár sa má každoročne vypracovať pre kalendárny rok alebo sezónu. 

 
1.2.004   V každej  disciplíne  má  byť  vypracovaný svetový  kalendár,  kontinentálny 

kalendár   kontinentálnou  konfederáciou  a národný   kalendár   národnou 
federáciou. 
Medzinárodný kalendár tvorí svetový kalendár a kontinentálne kalendáre. 
Medzinárodné preteky sú preteky zapísané do svetového kalendára alebo 
kontinentálneho kalendára. 
Národné preteky sú preteky zapísané do národného kalendára. 

(text upravený 1.01.01). 

 
1.2.005   S výnimkou UCI  WorldTour súťaží,  svetový a kontinentálne kalendáre sú 

vypracované výkonným výborom UCI a podľa odporúčaní kontinentálnych 
konfederácií, čo sa týka príslušných pretekov. 

Kalendár pre súťaže UCI World Tour sú vypracované Profesionálnou 
Cyklistickou Radou (Professional Cycling Council) v súlade s ustanoveniami 
týkajúcich sa UCI World Tour v Časti II, kapitole XV. 

(text upravený 2.03.00; 15.10.04). 

 
1.2.006   Každý rok, organizátori musia požiadať svoje národné federácie o zaradenie 

ich pretekov do svetového alebo kontinentálneho kalendára. 
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Vyplnením svojej žiadosti sa organizátor zaväzuje riadiť sa stanovami a 
pravidlami UCI. 

 
Organizátor pretekov v cyklokrose, MTB alebo BMX, ktoré sú zaradené do 
národného kalendára a ktorých sa zúčastnia pretekári troch alebo viacerých 
federácií zo zahraničia, dvoch zahraničných federácií pre preteky na dráhe, 
triale  alebo  sálovej  cyklistike,  pre  ďalší  rok  musia  žiadať  zaradiť  svoje 
preteky do medzinárodného kalendára. Tieto preteky nemôžu byť zaradené 
do    národného    kalendára,    iba    v prípade,    že    ich    zaradenie    do 
medzinárodného kalendára bolo zamietnuté. 

 
Organizátor para-cycling pretekov, ktorých sa zúčastnia pretekári viacerých 
zahraničných federácií, podľa článku 16.18.003, musí žiadať zaradiť svoje 
preteky do medzinárodného kalendára.  

 
Pre   cestné   preteky,   Národné   federácie   musia   podať   svoje   žiadosti 
o zaradenie    do    UCI,    zároveň    aj    v kópii    svojim    kontinentálnym 
konfederáciám nie neskôr ako 1. júla predchádzajúceho roku, kedy o svoje 
zaradenie žiadajú. Pre sálovú cyklistiku, cestnú para-cycling a cyklistiku pre 
všetkých,  konečný  termín  je  stanovený  na  1.  júla.     Pre  MTB,  BMX, 
BMX  Freestyle  a trial,  dátumom  je  posledný  piatok  v júli  a pre  dráhu, 
dráhovú  para-cycling  a cyklokros,  konečný  termín  je  stanovený  na  15. 
decembra. 

 
Žiadosti národných federácií musia byť vyplnené podľa inštrukcií daných 
UCI  administratívou a v každom  prípade  tak  potvrdia,  že  organizátor sa 
zaväzuje dodržiavať stanový a pravidlá UCI. 

 
Ak sa preteky konajú na území viacerých štátov, preteky budú zaradené do 
kalendára iba so súhlasom federácií všetkých príslušných krajín. 
Ak   federácia   nezašle   žiadosť   o zaradenie   do   kalendára,   organizátor 

pretekov sa môže obrátiť priamo na UCI. 

 
(text upravený 1.06.98; 1.01.03; 1.01.04; 1.01.05; 1.07.09; 1.07.12; 25.02.13; 1.07.13; 
1.01.16; 1.01.17; 8.02.18; 1.07.18). 

 
1.2.007  Návrh  kontinentálneho  kalendára  bude  zaslaný  UCI  na  príslušné 

kontinentálne konfederácie, ktoré sa k nemu môžu vyjadriť do 30 dní od 
odoslania návrhu. 

 
Kontinentálne konfederácie musia do svojho kontinentálneho kalendára, 
keď ho zverejňujú, zaradiť aj preteky svetového kalendára, ktoré sa konajú 
na jej teritóriu. 

 
1.2.008   Národné kalendáre musia vypracovať príslušné národné federácie. 
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Federácie  musia,  keď  zverejňujú  svoje  národné  kalendáre,  zaradiť  do 
svojich kalendárov aj preteky medzinárodného kalendára, ktorá sa konajú 
na ich území. 

 
(text upravený 1.01.05). 

 
1.2.009   V prípade,    že    organizátor    zasiela    svoju    žiadosť    o zaradenie    do 

medzinárodného kalendára  po  prvý  krát,  táto  dokumentácia musí 
obsahovať minimálne tieto informácie: 

- Typ pretekov (disciplína, špecialita, formát); 

- Popis  pretekov  vrátane  celkovej  dĺžky  (v  km)  a keď  je  relevantné  aj 
o etapách a okruhoch; 

- Typ a počet zúčastnených tímov a/alebo žiadané kategórie pretekárov; 

- Finančné aspekty (ceny, cestovné a pobytové náklady); 

- Referencie týkajúce sa organizovania pretekov. 

 
Pre cestu, dokumentácia musí byť zaslaná na UCI nie neskôr než tri mesiace 
pred stretnutím výkonného výboru, na ktorom je príslušný kalendár 
uzatvorený (vo všeobecnosti, 25. jún). Pre ostatné disciplíny, dokumentácia 
na UCI musí byť zaslaná najneskôr,     presne podľa     konečného     termínu 
registrácie, podľa článku 1.2.006, pre ostatné disciplíny. 

 
(text upravený 1.01.98; 1.01.04; 1.01.05; 1.07.13). 

 
1.2.010   [článok zrušený 1.01.05]. 

 
1.2.011   Ak   bude   dokumentácia  prijatá,   preteky  budú   skúšobne  registrované 

na  1  rok,  na  vhodný  dátum  podľa  súčasného  kalendára.  Na  náklady 

organizátora, na preteky môže dohliadať UCI delegát. 

 
(text upravený 1.01.99). 

 
1.2.012   Zaradenie pretekov do medzinárodného je predmetom poplatku, ktorý sa 

nazýva kalendárny poplatok, ktorého výšku každoročne stanovuje Výkonný 
výbor UCI. 

 
Celý poplatok musí organizátor zaplatiť UCI nie neskôr než 2 mesiace po 
mítingu výkonného výboru, na ktorom kalendár pre príslušnú disciplínu je 
odsúhlasený. Hore uvedený termín je dátumom, kedy poplatok musí byť 
pripísaný na účte UCI. 

 
V prípade oneskorenia, pokuta 100 CHF za každý začatý mesiac sa bude 
automaticky aplikovať. 

 
Zaradenie   pretekov   do   nasledujúceho   kalendára   bude   zamietnutá, 
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v prípade, že poplatok ako aj pokuta neboli zaplatené jeden mesiac pred 
mítingom výkonného výboru, na ktorom sa príslušný kalendár odsúhlasuje. 

 
Okrem toho, zápis pretekov bude zamietnutý, ak prihlasovací poplatok za 
minulé preteky ešte nebol zaplatený alebo ak organizátor nerešpektuje 
finančné  povinnosti  voči  UCI.  Toto  opatrenie  sa  vo  všeobecnosti  tiež 
aplikuje voči novému organizátorovi na ceste, voči organizátorovi a/alebo 
pretekom, ktoré výkonný výbor považuje na nástupcu iného organizátora 
alebo iných pretekov. 

 
(text upravený 1.06.98; 1.02.03; 1.01.04; 1.01.05). 

 
1.2.013   Zamietnutie   žiadosti   o zaradenie   do   medzinárodného   kalendára   je 

vykonané Výkonným výborom UCI. Organizátorovi bude umožnené vysvetliť 
svoj prípad. Ak organizátor nemal možnosť hájiť svoju žiadosť, môže sa 
odvolať na UCI arbitrážnu komisiu (UCI arbitral board). Rozhodnutie 
arbitrážnej komisie je konečné a nie je predmetom odvolania. 

 
(text upravený 2.03.00; 1.01.05; 1.01.10). 

 
1.2.014  Akákoľvek zmena dátumu pretekov zaradených do medzinárodného 

kalendára je predmetom predchádzajúceho povolenia UCI alebo pretekov 
UCI WorldTour, Profesionálnou Cyklistickou Radou a to na žiadosť národnej 
federácie organizátora. Ak je dátum zmenený alebo ak sú preteky zrušené, 
organizátorovi bude vystavená pokuta, ktorej  výška  je  každoročne 
stanovená Výkonným výborom a môže byť  predmetom odvolania sa  na 

arbitrážnu komisiu. Rozhodnutie arbitrážnej komisie je  konečné a nie je 
predmetom odvolania. 

 
(text upravený 2.03.00; 1.01.05; 1.01.10). 

 

§ 2   Názvy pretekov 
 

1.2.015   Organizátor nemôže nazvať svoje preteky iným názvom než tým, ktorým 
bolo zaregistrované do kalendára. 

 
1.2.016   Národná federácia a UCI môže žiadať, aby meno pretekov bolo zmenené, 

napríklad z dôvodu zámeny s inými pretekmi. 
 

1.2.017  Žiadne  preteky  nemôžu  byť  označené  ako  národný,  regionálny, 
kontinentálny, svetový pohár alebo majstrovstvá, okrem prípadov 
jednoznačne  stanovených  pravidlami  UCI   alebo   po   predchádzajúcom 
a jasnom povolení získaného od UCI alebo príslušnej národnej federácie, čo 
sa týka pretekov zaradených do národného kalendára. 

 
1.2.018    Organizátor sa  musí  strániť  dojmu, že  jeho  preteky majú  status,  ktorý 



PRAVIDLÁ SZC 

 

SK 10/2019  Všeobecné pravidlá  Strana 37 z 122 

nemajú. 
 

§ 3   Nepovolené súťaže 
 

1.2.019   Žiadny držiteľ licencie sa nemôže zúčastniť súťaže, ktorá nebola zaradená 
do národného, kontinentálneho alebo svetového kalendára alebo ktorá 
nebola uznaná národnou federáciou, kontinentálnou konfederáciou alebo 
UCI. 

 
V závislosti na okolnostiach, národná federácia a UCI môžu udeliť 
mimoriadnu výnimku pre špecifické preteky alebo súťaže usporiadané  vo 
svojej vlastnej krajine. 

 
Špecifické preteky alebo súťaže môžu byť nasledovné: 
- Súťaže organizované ojedinele a ktoré nepatria do aktivít organizovaného 
športu; 
- Súťaže, ktorých formát nie je pokrytý v pravidlách UCI. 

 
Každá národná federácia, ktorá hodlá udeliť takúto špeciálnu výnimku musí 
zaslať  odôvodnenú  žiadosť  na  administratívu  UCI  na  začiatku  sezóny 
a minimálne dva mesiace pred príslušnou súťažou. Rozhodnutie UCI v tejto 
súvislosti je konečné a nie je predmetom odvolania. 

 

1.2.020 Držiteľ licencie sa nesmie zúčastniť aktivít organizovaných národnou 
federáciou, ktorému bola pozastavená činnosť, okrem využitia článku 18.2 
stanov UCI. 

 
1.2.021  Porušením  článkov  1.2.019  až  1.2.020  môže  byť  držiteľ  licencie 

sankcionovaný pozastavením činnosti na jeden mesiac a pokutou od 50 do 
100 CHF. 

 
§ 4   Účasť na pretekoch 

 

1.2.022   Žiaden suspendovaný držiteľ licencie  nemôže byť prijatý na preteky alebo 
do zóny neprístupnej pre verejnosť. Každý kto vedome na preteky 
zaangažuje   alebo   zaregistruje   suspendovaného   pretekára,   bude   mu 
udelená pokuta od 2 000 do 10 000 CHF. 

 
1.2.023  Organizátor musí udeliť akreditáciu alebo voľný prístup členom alebo 

orgánom svojej národnej federácie alebo UCI. 
 

§ 5   Schválenie 
 

1.2.024  Výsledky každých pretekov musia byť schválené národnou federáciou 
organizátora čo najrýchlejšie po ukončení pretekov. 

 
(text upravený 1.01.98; 1.01.05). 
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1.2.025   Národné federácie sa musia absolútne uistiť, že voči výsledkom pretekov 
nebudú vznesené námietky, predtým ako ich odsúhlasia. 

 
§ 6   Klasifikácie a poháre 

 

1.2.026   Národné   federácie,   jej   pridružení   členovia,    držitelia   licencií,   a vo 
všeobecnosti, všetky ich zodpovedné orgány sa musia zdržať aktívnej alebo 
pasívnej účasti v hocakej klasifikácii jednotlivcov alebo tímov založenej na 
pretekoch zaradených do medzinárodného kalendára okrem tých, ktoré sú 
jednoznačne povolené UCI. 

 
Preteky,  organizované  organizátorom,  ktorý  odmietne  konať  v súlade  s 
predchádzajúcim paragrafom bude vymazaný z medzinárodného kalendára 
na ďalší rok. 
V  žiadnom  prípade,  pre  MTB  a cyklokros,  takáto  klasifikácia  nebude 
pozostávať z viac ako ôsmych súťaží. 

 

(text upravený 1.08.00; 1.01.05; 1.07.13). 

 

§ 7   Národné majstrovstvá 
 

1.2.027   Národné majstrovstvá sa riadia pravidlami UCI. 

 
1.2.028  Účasť na národných majstrovstvách je riadená príslušnými národnými 

federáciami. Iba pretekári, ktorí majú štátnu príslušnosť krajiny v zmysle 
súčasných pravidiel, môžu bojovať o titul národného majstra a príslušné 
body. Pretekár nemôže súťažiť o titul národného šampióna a príslušné body 
vo viac ako jednej krajine počas rovnakej sezóny. 

 

Ak národná federácia organizuje samostatnú súťaž, v ktorej sa bude bojovať 
o titul  národného majstra v danej  kategórii, pretekári tejto  kategórie sa 
nemôžu zúčastniť majstrovských súťaží  inej kategórie.   Maximálne tri 
národné federácie môžu organizovať národné majstrovstvá ako spoločnú 
súťaž. Výnimočne, ak národná federácia organizuje samostatné preteky na 
udeľovanie titulov národných majstrov v cestných pretekov Elite a U23, 
môže národná federácia rozhodnúť, že pretekári kategórie U23 sú oprávnení 
zúčastniť sa obidvoch pretekov. 
 

(text upravený 1.01.05; 1.01.19). 

 
Dátumy Národných Majstrovstiev 

1.2.029   Národné majstrovstvá na ceste sa musia konať počas posledného júnového 
týždňa. Ak táto podmienka nebude dodržaná, nebudú pridelené UCI body. 
Všetky výsledky musia byť zaslané na UCI emailom alebo faxom, nie neskôr 
ako 2 dni po poslednom dni všetkých súťaží. Výsledky zaslané po tomto 
termíne nebudú zarátavané do UCI klasifikácie. 
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Národné  majstrovstvá  v cyklokrose  sa   budú  konať  v dňoch  určených 
Výkonným Výborom. 
Národné majstrovstvá MTB v olympijskom cross-country (XCO) sa musia 
konať počas 29. víkendu v roku. 
Národné majstrovstvá BMX sa musia konať počas prvého júlového víkendu.  
Národné majstrovstvá v triale sa musia konať počas posledného júnového 
víkendu.    Avšak    je    možné,    usporiadať    ich    spoločne    s národnými 
majstrovstvami MTB počas 29. víkendu v roku. 
Národné majstrovstvá v sálovej cyklistike by sa mali konať 4 týždne pred 
Majstrovstvami sveta. 
UCI môže udeliť výnimku pre južnú pologuľu alebo pre prípady vyššej moci 
označované ako „force majeure“. 

 

Čo  sa  týka  kalkulácií  UCI  rebríčkov,  národné  majstrovstvá konané  pred 
alebo  po  nariadenom  dátume  budú  považované,  ako  keby  sa  konali 
v nariadenom dátume. 

 
(text upravený 1.01.04; 1.01.05; 1.09.05; 1.01.06; 1.01.08; 1.07.10; 1.07.12; 

1.07.13). 

 
1.2.030  [ článok zrušený 1.01.19]  

 
 

1.2.030   [ článok zrušený 1.01.19]  
        bis      
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Sekcia 2: organizácia pretekov 
 

(číslovanie článkov zmenené 1.01.05) 

 
§ 1   Organizátor 

 

1.2.031  Organizátor cyklistických pretekov musí tiež vlastniť licenciu. Musí byť 
držiteľom  licencie  tej  národnej  federácie,  v ktorej  preteky  organizuje. 

 
1.2.032   Organizátor  cyklistických  pretekov  je  úplne  a výhradne  zodpovedný  za 

organizáciu   pretekov,   s ohľadom   na   súlad   s pravidlami   UCI   ako   aj 
administratívnymi, finančnými a právnymi aspektmi. 

 
Jedine organizátor je zodpovedný za predstaviteľov, účastníkov, obsluhu, 
funkcionárov a divákov. 

 
Organizátor    je     zodpovedný    za     finančné     povinnosti    vyplývajúce 
z predchádzajúcich podujatí, kedy boli preteky organizované treťou stranou 
a za ktoré je jeho podujatie považované ako nástupcu výkonným výborom 
alebo   keď   sa   jedná   o príslušné   preteky   WorldTour,   Profesionálnou 
Cyklistickou Radou. 

 
(text upravený 2.03.00; 1.01.05). 

 
1.2.033   UCI,  národné  federácie  a rozhodcovia,  čo  sa  týka  riadenia  pretekov, 

kontrolujú   iba   športové   hľadisko   pretekov   a jedine   organizátor   je 
zodpovedný za kvalitu a bezpečnosť organizácie a vybavenia. 

 
1.2.034   Organizátor musí poistiť svoje preteky voči všetkým týkajúcim sa rizikám. 

Toto  poistenie  musí  označiť  UCI  ako  súčasne  poistenú  stranu  a musí 
pokrývať požiadavky, ktoré by mohli byť vznesené voči UCI čo sa týka 
organizovania pretekov. 

 
(text upravený 1.01.05). 

 
1.2.035  Organizátor musí zabezpečiť akékoľvek bezpečnostné postupy, ktoré si 

obozretnosť vyžaduje. 
 

Organizátor sa musí uistiť, že preteky sa budú konať za čo najlepších 
materiálnych   podmienok   pre   všetky   týkajúce   sa   strany,   pretekárov, 
obsluhu,  funkcionárov,  rozhodcov,  novinárov,  bezpečnostnú  službu, 
lekársku starostlivosť, sponzorov, verejnosť, atď. 

 

(text upravený 1.01.06). 

 
1.2.036   Organizátor  sa  musí  neustále  snažiť,  aby  dosiahol,  čo  najlepšiu  možnú 



PRAVIDLÁ SZC 

 

SK 10/2019  Všeobecné pravidlá  Strana 41 z 122 

úroveň organizácie, čo sa týka zdrojov, ktoré má k dispozícií. 

 
§ 2   Povolenie na organizovanie pretekov 

 

1.2.037  Cyklistické preteky môžu byť organizované iba, ak boli zaradené do 
národného, kontinentálneho alebo svetového kalendára. 

 
Zaradenie pretekov do kalendára znamená, že organizácia má povolenie, 
ale neznamená to, že UCI alebo národné federácie, ktoré preteky 
registrovali, berú za ne zodpovednosť. 

 
1.2.038  Navyše, organizátor musí  získať  všetky  požadované administratívne 

povolenia podľa zákona a pravidiel krajiny, kde sa súťaž koná. 
 

(text upravený 1.01.05). 

 
1.2.039   Organizátor musí do dátumu stanoveného národnou federáciou, zaslať jej 

propozície svojich pretekov, ktoré obsahujú minimálne tieto údaje (ak sa  to 
na ne vzťahuje): 

• Špecifické  pravidlá  pretekov,  tieto  pravidlá  nemusia  byť  zverejnené 
v programe, pokiaľ ešte nie sú schválené národnou federáciou; 

• Program a časový harmonogram súťaží; 

• Pozvaní pretekári (kategória pretekárov, tímy, atď.); 

• Postup prihlásenia sa, výdaj štartových čísel; 

• Prehľad cien; 

• Finančné podmienky vzťahujúce sa na cestovné a pobytové náklady; 

• Postup  pre  občerstvenie  počas  súťaže  (spôsob,  počet,  občerstvovacie 
zóny, atď.); 

• Opatrenia pre prepravu účastníkov a batožiny; 

• Popis a detailné plány dráhy alebo okruhu, vrátane miesta štartu a cieľa; 

• Umiestnenie  stupňov  víťazov  a miestnosti  určenej  pre  anti-dopingovú 
kontrolu, kancelárie pretekov, miestnosť pre novinárov, atď.; 

• Opatrenia týkajúce sa polície a bezpečnostných zložiek a postup v prípade 
lekárskeho ošetrenia; 

• Photo-finish a meranie času; 

• Príslušenstvo pre verejné oznámenia a športový komentátor súťaže; 

• Pre  para-cycling  súťaže,  informácia  o prístupnosti  a službách,  ak  sú 
poskytované. 

 
(text upravený 1.01.05; 1.07.11). 
 

 

§ 3   Špecifické pravidlá 
 

1.2.040   Organizátor má vypracovať špecifické pravidlá pre svoje preteky. 
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Pravidlá musia, okrem iného, popisovať športové aspekty špecifické pre 
preteky. 

 
Tieto  špecifické  pravidlá  musia  plne  súhlasiť  so  súčasnými  pravidlami 
a predtým  musia  byť  odsúhlasené  národnou  federáciou  organizátora. 

 
1.2.041   (N)   Špecifické   pravidlá   musia   byť   uverejnené   v programe   a/alebo 

propozíciách pretekov. 
 

§ 4   Program - propozície 
 

1.2.042   (N)  Organizátor  musí  vypracovať  program  a/alebo  propozície  pretekov, 
ktorý musí byť vopred odsúhlasený jeho národnou federáciou. 

 
Obsah musí byť stanovený podľa ustanovení pre jednotlivé disciplíny. 

 
Musí byť, minimálne napísaný vo francúzštine alebo angličtine; môže byť 
napísaný aj v iných jazykoch. 

 
1.2.043 Okrem výnimky malých zmien, čo sa týka časového harmonogramu, 

podmienky raz uverejnené v programe alebo propozíciách, sa už nemôžu 
viac   meniť,  iba   ak   tak   bolo  odsúhlasené  všetkými  zainteresovanými 
stranami alebo keď je potrebné, aby sa uviedli do súladu s pravidlami. 

 
Organizátor, ak je potrebné, môže urobiť aj podstatnú zmenu do časového 
harmonogramu pretekov za nasledovných podmienok: 
1)   Musí    to    oznámiť    tímom    alebo    pretekárom    a medzinárodným 

rozhodcom minimálne 15 dní vopred; 
2)   Musí   zaplatiť   tímom   alebo   pretekárom,   rozhodcom,   národným 

federáciám a UCI nenavrátiteľné náklady spôsobené zmenou v časovom 
harmonograme. 

 
(text upravený 1.01.04). 

 
1.2.044   Za akékoľvek porušenie podmienok týkajúcich sa programu alebo propozícií 

môže byť organizátorovi uvalená pokuta od 500 CHF do 2 000 CHF. 

 
1.2.045  Organizátor  musí  zaslať  program/propozície  všetkým  tímom  alebo 

pretekárom pozvaných zúčastniť sa pretekov najneskôr, keď potvrdia svoje 
prihlásenie na preteky. 

 

Organizátor musí zaslať program/propozície medzinárodným rozhodcom 
minimálne 30 dní pred konaním pretekov. 

 
1.2.046  Na porade vedúcich družstiev, musí organizátor pretekárom poskytnúť 

dostatočné množstvo kópií programu a/alebo propozícií pretekov. 
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1.2.047   Pretekár tým, že sa zúčastňuje na pretekoch, potvrdzuje, že sa oboznámil 

a prijal obsah programu a/alebo propozícií, vrátane špecifických pravidiel 
pretekov. 

 
§ 5   Pozvanie – prihlášky 

 

Všeobecné princípy 

1.2.048   (N) Ak nie je inak špecifikované, organizátor má slobodnú voľbu si vybrať 
akýkoľvek tím alebo pretekárov na svoje podujatie, bez žiadnych ďalších 
požiadaviek braných do úvahy, čo sa týka výberu národnosti. 

 
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa pretekov MTB, BMX, 
sálovej cyklistiky, paracycling, dráhovej cyklistiky, cyklokrosu, cyklistiky pre 
všetkých  a kategórie Masters, organizátorom pretekov registrovaných v 
medzinárodnom kalendári nie je povolené žiadať od pretekárov a/alebo 
tímu žiadny účastnícky poplatok (príspevok na náklady, štartovné, atď.). 

 
(text  upravený  1.01.02;  1.01.04;  1.01.05;  23.09.05;  1.02.07;  1.07.11; 1.07.13; 
5.03.18; 1.07.18). 

 
Podmienky 

1.2.049   Organizátor musí, minimálne 60 dní vopred, pozvať tím alebo pretekára 
zaslaním  všeobecných  informácií.  Ak   sa   jedná  o národné,  regionálne 
a klubové tímy, zasiela tieto informácie o pozvaní na národnú federáciu. 

 
Minimálne 50 dní pred pretekmi, pozvaná strana musí písomne informovať 
organizátora (list, fax, email), či si praje sa zúčastniť pretekov alebo či si 
praje pozvanie odmietnuť. 

 
Minimálne 40 dní pred pretekmi, organizátor musí poslať oficiálny UCI 
prihlasovací formulár všetkým pozvaným stranám, ktorých účasť na 
pretekoch akceptuje. Zároveň, musí informovať tie pozvané strany, ktorých 
účasť na pretekoch neprijíma. 

 
Minimálne 20 dní pred pretekmi, pozvaná strana musí zaslať organizátorovi 
originál patrične vyplneného prihlasovacieho formulára. 
72  hodín  pred  štartom  pretekov,  tímy  musia  zaslať  fax  alebo  email 
organizátorovi s kópiou prihlasovacieho formulára, kde sú uvedené mená 
súťažiacich plus dvaja náhradníci. 

Každá zo strán, ktorá nesplní stanovené termíny, stráca svoje práva. 

(text upravený 1.01.01; 1.01.03; 1.01.04; 1.01.05; 1.10.10). 

 
1.2.050 Organizátor musí, na kontrolu, poskytnúť prihlasovacie formuláre 

rozhodcovskému zboru. 
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Všeobecné podmienky 

1.2.051 Pre preteky zaradené do národného kalendára, postup prihlasovania 
pretekárov  na  preteky  je  určovaný  národnou  federáciou  organizátora. 

 
1.2.052   Národné,  regionálne  a klubové  tímy,  ich  pretekári  sa  nemôžu  zúčastniť 

pretekov  v zahraničí,  pokiaľ  nedostanú  písomnú  autorizáciu  vydanú  ich 
federáciou   (okrem   tímov   a pretekárov   z tej   istej   federácie   ako   je 
organizátor).  Táto  autorizácia  musí  obsahovať  dátum  platnosti  a mená 
týkajúcich sa pretekárov. 

Táto podmienka sa nevzťahuje pre pretekárov zmienených v ustanoveniach 
článku 2.1.011. 

Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na pretekárov, ktorí sa zúčastňujú 
cyklokrosových pretekov. 

(text upravený 1.01.01; 1.01.04; 1.01.05; 1.07.18). 

 
1.2.053   V prípade, že tím registrovaný UCI sa prihlási na preteky a nezúčastní sa ich, 

zodpovedná osoba prihlásenej strany a tím, ktorý reprezentuje, bude 
organizátorovi spoločne a výhradne zodpovedná za úhradu náhrady škody 
rovnajúcu sa dvojnásobnej výške cestovných a pobytových nákladov, ktoré 
boli písomne dohodnuté. 

 
V  iných  prípadoch  nezúčastnenia  sa  pretekov,  zodpovedná  osoba 
prihlásenej strany a tím, ktorý reprezentuje, bude organizátorovi spoločne 
a výhradne  zodpovedná  za  úhradu  náhrady  škody  rovnajúcu  sa  výške 
cestovných a pobytových nákladov, ktoré boli písomne dohodnuté. 

 
(text upravený 1.01.02; 1.01.04; 1.01.05; 1.02.14). 

 
1.2.054   Organizátor nesmie prijať neskoré prihlášky na preteky. Organizátor musí 

o tomto informovať zodpovednú osobu prihlásenej strany. V prípade sporu, 
musí rozhodnúť Prezident rozhodcovského zboru. 

 
Organizátor    nesmie    odmietnuť    povoliť    prihlásenému    tímu    alebo 
pretekárovi,    aby    štartoval.    Organizátor    musí    námietku    predložiť 
rozhodcovskému zboru, ktorý rozhodne. 
V prípade, že organizátor odmietne bez oprávneného dôvodu prihlásenému 
tímu štartovať na cestných pretekoch triedy HC alebo 1, organizátor bude 
musieť tímu zaplatiť náhradu škody rovnajúcu   sa dvojnásobnej výške 
nákladov na podujatie. 

 
(text upravený 1.01.02; 1.01.05). 
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Zmluvné pokuty 
1.2.055   Ako je uvedené nižšie, nasledovné priestupky budú penalizované: 

1.   Potvrdený pretekár (identifikačné číslo vydané) chýbajúci na štarte: 

-  Ak sa nezúčastní iných pretekov: pokuta 50 CHF; 

-  Ak sa zúčastní iného podujatia: vylúčenie z klasifikácie a pokuta 
od 500 do 3 000 CHF. 

2.   V prípade, že organizátor nepoužije oficiálny prihlasovací formulár: 

-  pokuta od 300 do 1 000 CHF každému tímu. 

 
(text upravený 1.01.05). 

 
§ 6   Kancelária pretekov 

 

1.2.056  (N) Organizátor musí zabezpečiť plne vybavenú kanceláriu počas celého 
trvania pretekov. Počas celej doby tam musí byť prítomný zástupca 
organizátora. 

 
(článok platný od  1.01.05). 

 
1.2.057   (N)  Kancelária  pretekov  je  umiestnená  v mieste  pretekov.  Pre  cestné 

preteky, kancelária bude funkčná v mieste štartu minimálne dve hodiny 
pred štartom, ako aj dve hodiny po ukončení pretekov v mieste cieľa. 

 
1.2.058   (N) Kancelária pretekov v cieli zostane otvorená pokiaľ výsledky nebudú 

zaslané na UCI, alebo, v prípade, že rozhodcovia nedokončia svoju prácu, až 
do chvíle, keď táto práca bude vykonaná. 

 
(článok platný od  1.01.05). 

 
1.2.059   (N)   Kancelária   pretekov   musí   byť   vybavená   minimálne   telefónnym 

spojením, faxom alebo počítačom s prístupom na internet. 
 

(článok platný od  1.01.05). 
 

§ 7   Bezpečnosť pretekov 
 

Bezpečnosť 

1.2.060   Organizátor musí zabezpečiť adekvátnu bezpečnostnú službu a zorganizovať 
účinnú spoluprácu s políciou. 
 

(článok platný od  1.01.05). 

 
1.2.061   Bez ohľadu na príslušné legálne a administratívne ustanovenia a všeobecnú 

povinnosť o zabezpečenie starostlivosti, organizátor sa musí uistiť, že trasa 
pretekov alebo hracia plocha nepredstavuje miesta alebo situácie, z ktorých 
by mohlo vyplývať  zvláštne riziko pre hociktorého účastníka (pretekára, 
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obsluhu, funkcionára, diváka, atď.). 
 

(text upravený 1.01.05). 

 
1.2.062  Bez ohľadu na ustanovenia požadujúce úplne uzatvorený okruh, všetka 

premávka na trati, po ktorej preteky prechádzajú, musí byť pozastavená. 

 
1.2.063    V žiadnom prípade UCI nenesie zodpovednosť za chyby alebo zariadenia, 

ktoré by mohli spôsobiť akúkoľvek nehodu. 
 

(text upravený 1.01.05). 

 
1.2.064   Pretekári sa majú zoznámiť s traťou vopred. 

 
Ak tak nebolo učinené policajným funkcionárom, pretekári nemôžu opustiť 
predpísanú trať a nemôžu žiadať hocakú kompenzáciu v tejto súvislosti, ani 
žiadnu podobnú pohnútku, ako napríklad za nesprávne nasmerovanie 
akoukoľvek osobou, zle umiestnené alebo neexistujúce značenia trate, atď. 

 
Naopak,  v prípade,  že  pretekár  si  skráti  trať  a získa  tak  výhodu,  bude 
penalizovaný podľa článku 12.1.040.15 (2.12.007 pre preteky na ceste), bez 
ohľadu na ďalšie disciplinárne postupy, ktoré môžu vzniknúť. 
 

(text upravený 1.01.07; 1.01.19). 

 
1.2.064   [ článok presunutý do článku 2.2.025 od 1.01.19]  

bis    
 

1.2.065   Ak jeden alebo viacerí pretekári opustia okruh podľa pokynov policajného 
funkcionára, nebudú potrestaní. Avšak, ak im to spôsobí výhodu, dotyční 
pretekári  budú  musieť  počkať,  keď  sa  opäť  vrátia  na  normálnu  trať 
a preteky budú znovu odštartované podľa pozícií, na ktorých sa nachádzali 
pred dotyčnou situáciou. 

 
Ak si všetci alebo niektorí pretekári pomýlia trať, organizátor by mal urobiť, 
čo je v jeho silách, aby sa pretekári vrátili späť na miesto, kde trať opustili. 

 
§ 8   Lekárske zabezpečenie 

 

1.2.066   Organizátor musí zabezpečiť adekvátne lekárske zabezpečenie. 
 

1.2.067  Organizátor musí určiť jedného alebo viacerých lekárov, aby poskytli 
pretekárom lekársku starostlivosť. 

 
1.2.068   Musí   byť   zabezpečené   vybavenie   na   rýchly   prevoz   do   nemocnice. 

Minimálne jedna sanitka sprevádza preteky alebo je k dispozícii v mieste 
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súťaže. 

 
Pred  štartom  súťaže,  organizátor  musí   poskytnúť  štartujúcim  tímom 
zoznam   kontaktovaných   nemocníc,   kde   môžu   byť   ošetrení   zranení 
pretekári. 

 
(text upravený 1.01.98; 1.01.05). 

 
§ 9   Ceny 

 

1.2.069   Všetky informácie o cenách (počet, charakter, sumy, podmienky získania) 
musia byť jasne uvedené v programe alebo propozíciách pretekov. 

 
1.2.070   Výkonný výbor môže stanoviť minimálnu výšku cien pre preteky zaradené 

do medzinárodného kalendára. 
Pre preteky UCI World Tour, celková minimálna výška cien je stanovená 
Profesionálnou Cyklistickou Radou. 

 
(text upravený 00-03-02, 05-01-01). 

 
1.2.071   Nie viac ako 30 dní pred pretekmi, organizátor pretekov vloží na účet svojej 

národnej federácie čiastku pokrývajúcu celkovú výšku cien. Národná 
federácia musí zabezpečiť, aby tieto ceny boli vyplatené. 

 

Platba môže byť nahradená bankovou zárukou; v tomto prípade výhry budú 
vyplácané organizátorom. 

 

Ako výnimku z prvého odseku UCI môže stanoviť, že organizátor uhradí ceny 
na osobitný bankový účet ako súčasť centralizovanej platformy na 
distribúciu cien a spravuje ho UCI alebo tretia strana určená UCI. 

 

V takom prípade: 

- Ak je to aplikovateľné, organizátor je zodpovedný za zrážanie daní v 
súlade s daňovými zákonmi v krajine podujatia. V prípade zadržania 
daní je organizátor zodpovedný za poskytnutie všetkých príslušných 
daňových osvedčení (prostredníctvom elektronického odoslania na 
platformu). 

- Konečný termín 30 dní pred pretekmi na poukázanie súm zostáva v 
platnosti. 

- Platba organizátora na centralizovaný bankový účet zahŕňa všetky 
peniaze za výhru po odpočítaní prípadných zrážkových daní; 

- Táto platba sa uskutoční pri splnení záväzkov týkajúcich sa splnenia 
zrážkovej dane, a to najneskôr 45 dní po podujatí; 

- V prípade, že osobitnému subjektu (ako je národná federácia alebo 
asociácia pretekárov) bude uložená zákonná povinnosť riešiť zrážkové 
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dane v mene organizátora, UCI dá tomuto subjektu inštrukcie o 
podmienkach, ktoré je potrebné dodržať v súvislosti so zrážkou daní a 
prevodu cien. 

 
(text upravený 1.02.19; 23.10.19). 

 
1.2.072   Ceny budú príjemcom alebo ich zástupcom vyplatené najneskôr do 90 dní 

po skončení pretekov. 
 
Avšak národné federácie alebo - v prípade centralizovanej platformy - UCI 
môžu zadržať platby až dovtedy, kým sa presvedčia, že pretekári oprávnení 
na ceny nemajú dočasne pozastavenú činnosť kvôli nepriaznivému 
analytickému výsledku alebo následne nebudú diskvalifikovaní 
disciplinárnou komisiou UCI. Pokiaľ ide o antidoping, UCI musí požiadať o 
overenie Cyklistickú antidopingovú organizáciu výhradne v súvislosti 
s pretekmi, na ktoré bol iniciovaný a nariadený tento odber vzoriek. 
 
(text upravený 1.02.19). 

 
1.2.073   Kedykoľvek pred zaplatením cien, ak existuje nejaký spor, alebo 

prebiehajúce konanie, ktoré by mohlo ovplyvniť umiestnenie a teda mať 
nárok na cenu, cena musí byť zadržaná, až kým sa nedosiahne rozhodnutie. 
Pokiaľ nie je špeciálne uvedené inak, pretekári v klasifikácii sa posunú na 
relevantné umiestnenia a majú nárok na ceny podľa nových umiestnení. 

 
V prípade, ak pretekár alebo tím stratí umiestnenie, ktoré ho alebo ich 
oprávňuje na získanie ceny, táto cena musí byť vrátená do jedného mesiaca 
organizátorovi, ktorý ceny nanovo prerozdelí. V prípade nedodržania tohto 
pravidla,  celková  suma  bude  automaticky  navýšená  o   20%  (dvadsať 
percent) a organizátor môže túto záležitosť postúpiť na UCI. Pretekár alebo 
tím budú automaticky suspendovaní, v prípade, že navýšené ceny o 20% 
(dvadsať  percent),  nebudú  vyplatené  UCI  v priebehu  jedného  mesiaca, 
po oznámení UCI, a to až do tej doby, kedy celková dlžná suma nebude 
znova vyplatená. 

 
Tento paragraf sa vzťahuje aj na všetkých sprostredkovateľov alebo 
pôvodných príjemcov ceny, už od momentu, kedy bola podaná nová žiadosť 
o vyplatenie. 

 
(text upravený 01.01.05, 10.01.05, 01.01.09; 1.02.19). 

 
1.2.074   Ak preteky alebo etapa boli absolvované abnormálne nízkou priemernou 

rýchlosťou,   rozhodcovský   zbor   po   konzultácii   s organizátorom   môže 
rozhodnúť o znížení alebo zrušení cien. 
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§ 10 Cestovné  a pobytové náklady 
 

1.2.075   1. Bez ohľadu na nižšie uvedené ustanovenia, príspevok organizátora na 
cestovné a pobytové náklady pre tímy a pretekárov na súťaže zaradené do 
medzinárodného kalendára sa dohoduje priamo medzi jednotlivými 
stranami.    Pobytové náklady zahŕňajú ubytovanie, stravu a nápoje (iba 
minerálna voda) počas súťaže. 

 
2. Pre určité súťaže, Výkonný výbor alebo Profesionálna Cyklistická Rada 
môže od organizátorov vyžadovať vyplatiť náhrady za účasť na pretekoch 
a stanoviť minimálnu výšku týchto náhrad. 
Náhrady  za   účasť  na   pretekoch  majú  byť   považované  ako  náhrady 
cestovných výdavkov. 

 
(text upravený 1.01.02; 1.01.03; 1.01.05; 1.01.06; 1.10.09). 

 
1.2.076   Náležité náhrady majú byť vyplatené najneskôr na konci súťaže. 

Pri  4-dňových  a dlhších  pretekoch,  tím  dohodnuté  náhrady  fakturuje 
a organizátor tímu vypláca bankovým prevodom v dohodnutom termíne. 

 

Špeciálne ustanovenia pre  Preteky na ceste  
Pre preteky Mužov Elite UCI WorldTour, triedy HC a triedy 1 a taktiež pre 
preteky Žien Elite UCI WorldTour a triedy 1, náhrady musia byť vyplatené 
v priebehu  30  dní  od  tímom  vystavenej  faktúry;  táto  môže  byť  platne 
vystavená len od nasledujúceho dňa po skončení pretekov. 

 

V prípade neoprávneného omeškania platby náhrad za účasť, tím je plne 
oprávnený na úroky z omeškania vo výške 15% ročne bez povinnosti 
predchádzajúceho upozornenia. 
Navyše, ak záležitosť medzitým bola postúpená na UCI arbitrážnu radu, 
sumy uvedené nižšie budú vyplatené ako pokuta, za predpokladu, že to tím 
usporiadateľovi formálne oznámi najmenej 10 dní pred uplynutím každého 
trestu: 

−    50% z dohodnutých náhrad v prípade omeškania o viac ako 30 dní; 
−       50% z dohodnutých náhrad v prípade omeškania o viac ako 60 dní. 

 
(text upravený 1.01.05; 1.10.13; 1.01.15; 1.01.16, 1.01.17). 
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Sekcia 3: Postup pri organizovaní pretekov 
 

(číslovanie článkov zmenené 1.01.05) 

 
§ 1   Dohľad nad organizáciou a  pretekmi 

 

1.2.077   Riadenie materiálneho zabezpečenia pretekov je záležitosťou organizátora 
alebo jeho zástupcu. 
Problémy čisto materiálneho a organizačného charakteru musia byť riešené 
organizačným    výborom    podľa    platných    pravidiel    a po    konzultácii 
s rozhodcovským zborom. 

 
1.2.078   Prezident rozhodcovského zboru, spolu s ostatnými rozhodcami, majú za 

úlohu športové riadenie a dohľad nad pretekmi. 
 

(text upravený 1.01.05). 

 
§ 2   Správanie sa účastníkov na pretekoch 

 

1.2.079   Všetci držitelia licencií musia byť vždy riadne oblečení a musia sa vhodne 
správať za každých okolností, aj keď sa nepreteká. 

Musia sa zdržať akýchkoľvek násilných činov, vyhrážok alebo urážok alebo 
akéhokoľvek iného nevhodného správania alebo uvedenia iných osôb do 
nebezpečenstva. 

Nesmú slovom, gestom, písomne alebo inak poškodiť dobrú povesť alebo 
otázku cti, ostatných držiteľov licencií, funkcionárov, sponzorov, federácií, 
UCI alebo cyklistiku vo všeobecnosti. Právo kritizovať musí byť vykonávané 
motivovaným a primeraným spôsobom a s mierou. 

 
1.2.080   Všetci   držitelia   licencií,   v akejkoľvek   funkcii,   sa   musia   zúčastňovať 

cyklistických súťaží športovým a férovým spôsobom. Majú sa snažiť čestne 
prispievať k športovému úspechu súťaže. 

 
1.2.081   Pretekári majú športovo obhajovať svoje vlastné záujmy. 

Akékoľvek tajná dohoda alebo správanie, ktorá môže falšovať, alebo ísť 
proti záujmom súťaže je zakázaná. 

 
1.2.082   Pretekári musia jednať s najvyššou opatrnosťou. Sú zodpovední za prípadné 

nehody, ktoré spôsobia. 

Spôsobom,  akým  sa  správajú  na  pretekoch,  musia  dodržiavať  právne 
predpisy krajiny, kde sa preteky konajú. 

1.2.083   Nosenie a používanie sklenených nádob počas súťaží je zakázané. 

 
 



PRAVIDLÁ SZC 

 

SK 10/2019  Všeobecné pravidlá  Strana 51 z 122 

§ 3   Vedúci družstva 
 

1.2.084   Počas súťaží, na každý tím, okrem regionálnych a klubových tímov, musí 
dohliadať vedúci družstva, ktorý je na tento účel delegovaný. 

(text upravený 1.01.99; 1.01.05). 

 
1.2.085   Vedúci družstva sa musí uistiť, že jeho pretekári sa zúčastňujú v požadovaný 

čas   a miestach   oficiálnych   procedúr   (podpisy,   štart,   anti-dopingová 
kontrola, atď.) 
Musí reagovať, keď je vyzvaný prezidentom rozhodcovského zboru alebo 
organizačným výborom. 

(text upravený 1.01.99). 

 
1.2.086   Vedúci družstva môže zastupovať pretekárov pred rozhodcovským zborom. 

 
§ 4   Porada vedúcich družstiev 

 

1.2.087   Nie viac ako 24 hodín a nie menej ako dve hodiny pred štartom súťaže, 
organizátor musí zvolať poradu vo vhodnej miestnosti so zástupcami 
organizátora, vedúcimi družstiev, rozhodcov a keď je vhodné, aj s osobami 
zodpovednými za neutrálne vozidlá a služieb verejného poriadku, aby sa 
koordinovali ich príslušné úlohy a vzali do úvahy špecifické charakteristiky 
podujatia a bezpečnostné opatrenia týkajúce sa ich oblasti. 

 
Pre  cyklokrosové  preteky  World  cup,  porada  sa  musí  konať  deň  pred 
štartom pretekov. 
 
Pre MTB preteky, Majstrovstvá sveta, World Cup, kontinentálne 
majstrovstvá,  etapové  preteky  hors  classe  a etapové  preteky  triedy  1, 
sa porada musí konať deň pred štartom pretekov. 
 

(text upravený 1.1.04; 1.01.05; 1.01.06; 1.01.08; 1.01.09; 1.10.13; 1.01.15; 1.01.18) . 

 
1.2.088   Na porade, rozhodcovia zopakujú príslušné ustanovenia pravidiel, špeciálne 

tie, ktoré sa týkajú špecifickej charakteristiky pretekov. Organizátor musí 
oznámiť špecifické zákonné ustanovenia, ktoré  môžu byť  použité, napr. 
v spojitosti s dopingom. 
Porada sa musí konať podľa vzoru UCI určeného na tento účel. 
 

(text upravený 1.1.04; 1.01.05). 
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§ 5   Kontrola štartujúcich 
 

1.2.089   Organizátor musí poskytnúť rozhodcovskému zboru v patričný čas zoznam 
pretekárov, ktorí sa prihlásili na preteky a ktorí potvrdili svoju účasť ako 
hlavní pretekári alebo rezervní pretekári (zoznam prihlásených). 
 

(text upravený 1.1.02). 

 
1.2.090   Pred  poradou vedúcich družstiev podľa  článku 1.2.087, vedúci družstva 

alebo jeho zástupca, musí potvrdiť rozhodcovskému zboru totožnosť 
jednotlivých  štartujúcich  pretekárov podpisom prihlášky (článok 1.2.050) a 
zvýraznením mien štartujúcich pretekárov. Rozhodcovský zbor  skontroluje 
licencie týchto pretekárov a uistí sa, že boli súčasťou zoznamu prihlásených. 

 

Pretekári, ktorí potvrdili svoju účasť ako štartujúci, už nemôžu byť neskôr 
zamenení bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia UCI predpisov, ktoré 
ustanovujú inak. 

 

Rozhodcovský zbor musí tiež skontrolovať autorizáciu národnej federácie 
o účasti na pretekoch podľa článku 1.2.052. 

 
Hore uvedený postup musí byť  organizovaný takým spôsobom, aby  bol 
ukončený najneskôr 15 minút pred začiatkom porady vedúcich družstiev. 

 
(text upravený 1.01.02; 1.01.04; 1.01.05; 1.05.17; 1.01.18). 

 
1.2.091   Pretekárovi,   ktorému   bola   skontrolovaná  licencia,   môže   byť   vydané 

štartovné číslo(a). 
 

(text upravený 1.01.04; 1.01.05). 

 

1.2.092   Pretekár,   ktorého   licencia   nemohla   byť   overená   a ktorého   status 
nesuspendovaného pretekára nemôže byť stanovený hocakým iným 
spôsobom  nemôže  štartovať  a ani  nemôže  byť  uvedený  vo  výsledkoch 
pretekov. 

 
(text upravený 1.01.05). 

 
1.2.093   Kontrola licencií sa musí konať v priestoroch dostatočne veľkých a ktoré nie 

sú prístupné verejnosti. 
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§ 6   Štart pretekov 
 

1.2.094   Pre cestné a cyklokrosové preteky, pretekári pred štartom pod dohľadom 
rozhodcu musia podpísať podpisové hárky. 

 
(text upravený 1.01.04; 1.01.05). 

 
1.2.095   Štart je vykonaný pomocou štartovacej pištole, píšťalky, zvončeka, zastávky 

alebo elektronickým spôsobom. 
 

1.2.096   Štart je vykonaný pod dohľadom rozhodcu alebo rozhodcom (štartér) a on 
sám rozhoduje o platnosti štartu. 

 
1.2.097   Neplatný štart je oznámený dvojitým výstrelom z pištole, dvojitým hvizdom 

alebo dvojitým zvonením. 
 

1.2.098   Rozhodcovia musia overiť, či pretekári prítomní na štarte sú vybavení podľa 
pravidiel (bicykle, športový úbor, štartovné čísla, atď.). 

 
(text upravený 1.01.05). 

 
§ 7   Cieľ pretekov 

 

Cieľová páska 
1.2.099   Cieľovú pásku tvorí čierna čiara 4 cm široká, v bielom páse širokom 72 cm 

tak,  že  necháva  34  cm  bieleho  pásu  z každej  strany  od  čiernej  čiary. 
Pre preteky MTB biely pás musí byť 20 cm široký tak, že necháva 8 cm 
bieleho pásu z každej strany od čiernej čiary. 

 
(text upravený 1.01.04; 1.01.05). 

 
1.2.100   Cieľ nastáva v tom momente, keď pneumatika predného kolesa sa dotýka 

kolmice stúpajúcej  z počiatočného okraja cieľovej čiary. Na tieto účely  je 
verdikt z kamery photofinish konečný. 

Ak  nie  je  uvedené  inak,  cieľ  môže  byť  tiež  určený  pomocou vhodných 
technických prostriedkov, ktoré sú akceptované rozhodcovským zborom. 

 
(text upravený na 1.01.00, 01.01.04, 1.09.04, 01.01.05). 

 
1.2.101   Pri pretekoch na ceste, MTB, BMX a cyklokrose, transparent „CIEĽ“ musí byť 

upevnený nad cieľovou páskou a kolmo na cestu alebo trať. V prípade, že 
transparent sa stratí alebo poškodí, cieľová páska bude označovaná 
zástavkou - čierno-bielou šachovnicou. 

 
Transparent má  byť  umiestnený tiež  nad  každým  cieľom     alebo 
ktoroukoľvek rýchlostnou prémiou započítavajúcou sa do súťaže, rovnako aj 
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horskou prémiou počas cestných pretekov.   V prípade, že transparent sa 
stratí alebo poškodí, musí sa použiť zástavka s čierno-bielou šachovnicou. 

 
Na    cestných    pretekoch    pre    rýchlostné    a horské    prémie,    miesto 
transparentu môžu byť použité dve tabule umiestnené na oboch stranách 
cesty. Tabule musia byť dostatočne vysoké, aby zaručovali dobrú viditeľnosť 
pre pretekárov a sprievodné vozidlá. 

 
(text upravený 1.01.05; 1.07.11; 1.01.15). 

 
1.2.102   (N) Kamera photo-finish s elektronickým časovým pásom je požadovaná na 

nasledujúce podujatia: 

•    Cestné preteky 

•    Dráhové preteky 

•  MTB preteky - pre Olympijské a Paralympijské hry, Majstrovstvá sveta 
a svetové poháre. 

•    BMX preteky 

 
Pre preteky Svetového pohára v cyklokrose je povinný iba photo-finish. 
(text upravený 1.01.04; 1.01.05; 1.01.06). 

 
1.2.103   Film,  elektronický časový  pás  a akékoľvek ďalšie médium, na  ktorom je 

zaznamenaný cieľ, sú pokladané za platný dokument. V prípade, že poradie 
v cieli   je   predmetom  sporu,   môžu   byť   tieto   prostriedky   poskytnuté 
k nahliadnutiu všetkým stranám, ktorých sa to týka. 

 
(text upravený 1.01.05). 

 
Meranie času 

1.2.104   Na   každé   preteky,   národná   federácia   organizátora   musí   delegovať 
dostatočný   počet   náležite   licencovaných   rozhodcov   –   časomeračov. 

 

Rozhodca – časomerač môže vypomáhať aj pri iných záležitostiach než sú 
časomeračské úkony, ktoré sú riadené inými licencovanými osobami 
národnej federácie organizátora. 

 

(text upravený 1.01.05). 
 

1.2.105   Rozhodca – časomerač   musí  zaznamenávať  časy  vo  forme,  ktorú  môže 
podpísať a poskytnúť cieľovému rozhodcovi. 

 
(text upravený 1.01.05). 

 
1.2.106   Časy sa majú zaznamenávať použitím elektronického časového zariadenia. 

Na dráhových pretekoch a pretekoch MTB downhill a four cross (4x), časy 
sa musia zaznamenávať na najbližšie 1/1000 sekundy. 
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Na  ostatných pretekoch,  časy  sa  zaznamenávajú najmenej  na  najbližšie 
sekundy. Výsledky budú oznámené v sekundách. 

 

Okrem toho, manuálne meranie časov sa bude vykonávať vždy, keď to bude 
pokladané za potrebné a užitočné. 

 
1.2.107   Keď viacerí pretekári dokončia preteky v skupine, všetkým pretekárom tejto 

skupiny bude udelený rovnaký čas. 
Ak bude rozdiel jednej sekundy alebo viac medzi koncom zadného kolesa 
posledného   pretekára   v skupine   a predkom   predného   kolesa   prvého 
pretekára nasledujúcej skupiny, časomerač udelí nový čas prvému 
pretekárovi skupiny. 
Akýkoľvek rozdiel jednej sekundy a viac (zadné koleso –  predné koleso) 
medzi pretekármi znamená nový čas. 

 

(text upravený 1.01.05; 1.01.09). 
 

Klasifikácie 
1.2.108   Pokiaľ  nie  je  uvedené inak,  každý  pretekár musí,  aby  bol  klasifikovaný, 

dokončiť preteky vlastným úsilím bez pomoci akejkoľvek inej osoby. 
 

1.2.109   Pretekár môže preťať cieľovú pásku pešo, za predpokladu, že má bicykel so 
sebou. 

 
(text upravený 1.01.05). 

 
1.2.110   Poradie v cieli, počet získaných bodov a počet odjazdených okruhov musí 

byť zaznamenávané cieľovým rozhodcom. Ak je potrebné, výsledky budú 
stanovené pomocou dostupných technických prostriedkov. 

 
(text upravený 1.01.05). 

1.2.111   Bez    ohľadu   na    akékoľvek   zmeny   vyplývajúce   z aplikácie   pravidiel 
kompetentných orgánov, výsledky pretekov môžu byť opravené národnou 
federáciou  organizátora  do  30  dní  od  ukončenia  pretekov,  v prípade 
zistenia podstatnej chyby pri zaznamenávaní poradia pretekárov v cieli. 

 
Národná federácia organizátora musí takúto  opravu  oznámiť organizátorovi 
a dotknutým pretekárom, ak  je  potrebné  aj  cez  ich  tím. Pre preteky 
zaradené do medzinárodného kalendára, musí toto oznámiť aj UCI. Národná 
federácia organizátora sa musí uistiť, že všetky záležitosti vyplývajúce z 
opravy výsledkov budú správne vyriešené. 

 
(text upravený 1.01.98; 1.01.05). 
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§ 8   Vyhlásenie výsledkov 
 

1.2.112   Všetci  pretekári,  ktorých  sa  to  týka,  podľa  ich  umiestnenia,  výsledkov 
a výkonov,  sa   musia zúčastniť   oficiálnych  ceremónií  ako   sú napríklad 
prezentácia   dresov,   udeľovanie   kytíc   a medailí,   čestné   kolá,   tlačové 
konferencie a podobne. 

 
1.2.113   Ak  nie  je uvedené  inak,  pretekári  sa  musia  oficiálneho  ceremóniálu 

zúčastniť v pretekárskom športovom úbore. 

Pri cestných pretekoch, pretekári sa musia zúčastniť oficiálnych 
ceremóniálov  najneskôr do 10 minút po ich príchode do cieľa, ak nie sú 
žiadne výnimočné okolnosti. 

 

Kedykoľvek, keď sú dva preteky zaradené do medzinárodného kalendára 
organizované v rovnaký deň a na rovnakom mieste, organizátor môže 
vykonať oficiálny ceremoniál spoločne pre oba preteky. Ceremoniál pre prvé 
preteky sa však nemôže konať viac ako dve hodiny po ich cieli. 

 

(text upravený 15.10.04; 1.01.13; 1.01.15; 1.01.17). 

 
 

Sekcia 4: Dohľad nad pretekmi 

(číslovanie článkov zmenené 1.01.05) 

 
§ 1   Všeobecné ustanovenia 

 

1.2.114   Dohľad  nad  pretekmi  zaradených  do  národného  kalendára  je  riadený 
národnou federáciou organizátora. 
Dohľad nad pretekmi zaradených do medzinárodného kalendára je riadený 
touto sekciou. 

 
(text upravený 1.01.05). 

 
§ 2   Rozhodcovský zbor 

 

Úlohy a zloženie 
1.2.115   Riadenie cyklistických pretekov musí byť pod dohľadom rozhodcovského 

zboru. 

 
Organizátor   musí   venovať   osobitnú   starostlivosť,   aby   sa   uistil,   že 
rozhodcovia môžu pracovať v optimálnych podmienkach. 

 
1.2.116   Rozhodcovský zbor sa môže skladať z rozhodcov delegovaných podľa článku 

1.1.070 
 

Počet a funkcie rozhodcov delegovaných na každé preteky musí byť určený 
podľa  tabuľiek uvedených nižšie. 
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Tam, kde je to vhodné, a v závislosti od dostupnosti, rozhodcovský zbor 
by mal zastupovať obe pohlavia a národná federácia by mala rešpektovať  
nasledujúce poradie priority pri delegovaní rozhodcov: medzinárodný 
rozhodca, elite národný rozhodca (pre Cesta, Dráha,  MTB a BMX), 
národný rozhodca: 

 
(text upravený 01.01.05; 26.01.07; 01.02.11; 01.10.11; 01.07.12; 01.02.13; 01.01.17; 

1.01.19; 5.02.19).
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CESTA 
 

 
Pozícia a funkcia 

 
Dele- 

govaný 

 

 
OH 

 

 
MS 

 
CC, 
RG 

 
CMM 
UWCT 

 

 
UWT 

 
Grands 
Tours 

 

 
HC 

 

 
1tr 

 

 
2tr 

 

 
WWT 

 
MJ, 
MU, 
WU 

 

 
NC 

 
Prezident zboru 

UCI 1 - 

NF - 1(3) 

 
Člen zboru 

UCI   7  6 - 2 3 - 

NF - -  3(1)   3(1)  - - 2(1) 2(2) 2(3) 2(2) 2(3)    2(3) 

Doplnkový rozhodca  
(člen zboru) 

   UCI     1     1      1(4)         1       

Časomerač 
(pre etapové preteky) 

 
NF 1(3) 

(2 časomerači sa odporúčajú pre etapy v časovkách) 

Cieľový rozhodca NF 1(3) 

Minimálny počet dodatočných 
rozhodcov, ktorí pôsobia v 
autách alebo na motorkách, 
závisiace od počtu účastníkov 
a povahy pretekov 

NF 6(3) 10 5(3) 9(3)  3(2)  4(2)  3(3)  3(3)  3(3) 3(3)  3(3)  3(3)  

(1) UCI Medzinárodný rozhodca 
(2) UCI Medzinárodný rozhodca. V prípade neexistencie UCI medzinárodného rozhodcu v krajine, jeden rozhodca môže byť elite národný rozhodca krajiny. 
(3) UCI Medzinárodný rozhodca, elite národný rozhodca alebo národný rozhodca (v takomto poradí) 
(4) Na pretekoch určených UCI 

 
(text upravený 1.03.18) 
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CYKLOKROS 

 
Pozícia a funkcia 

Dele- 
govaný 

 
MS 

 
CMM 

 
CDM 

 
CC 

 
CL1 

 
CL2 

 
NC 

 
 

Hlavný rozhodca 

 

UCI 
 

1 
 

- 

 

NF 
 

- 
 

1** 

 
Cieľový rozhodca 

 

UCI 
 

1 
 

- 

 

NF 
 

- 
 

1** 
 

1* 
 

1** 
 

1** 

 
 

Člen 

 

UCI 
 

2  
 

- 

 

NF 
 

- 
 

1*  
 

2* 
 

1*  
 

1* 
 

 1**  
 

1** 

 

 
Dodatoční rozhodcovia 

 

 
NF 

 

 
4** 

 

 
3** 

 

 
 4**  

 

 
 3**  

 

 
2** 

 

 
3** 

 

 * UCI Medzinárodný rozhodca 
 ** UCI Medzinárodný rozhodca alebo národný rozhodca 
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DRÁHA 
 

Pozícia 
Dele- 

govaný 

Olympijské hry, 
Majstrovstvá 

Sveta Elite a Junior 

Svetový pohár 
Majstrovstvá 

Sveta Masters 

Kontinent. 

Majstrovstvá a 

Regionál. Hry 

C1 C2 
Národné 

Majstrovstvá 

Hlavný rozhodca 
UCI 1 1 1 - 

NF - 1** 1*** 

Sekretár 
UCI 1 - 

NF - 1* 1* 1** 1*** 

Štartér 
UCI 1 - 

NF - 1* 1* 1** 1*** 

Arbiter 
UCI 1 - 

NF - 1* 1* 1** 1*** 

Člen 
UCI 3 1 - 

NF - 1** - 

Dodatoční rozhodca NF 13*** 15*** 10*** 10*** 5*** 

 

* UCI medzinárodný rozhodca 
** UCI medzinárodný rozhodca. V prípade absencie UCI medzinárodného rozhodcu v krajine, mal by byť delegovaný elite národný rozhodca 
*** UCI medzinárodný rozhodca, elite národný rozhodca alebo národný rozhodca ( v takomto poradí) 
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MTB 

 
Pozícia a funkcia 

 
Dele- 

govaný 

 
OH 

 
MS 

 
MS 

(Maratón) 

 
CMM 

(Masters) 

 
CDM 

 
SHC, 
HC 

S1, S2, 
C1, C2 

 
C3 

 

Maratón 
Série, 

Enduro 

 
CC 

 
RG 

 
NC 

Hlavný rozhodca 
UCI 1 - 

NF - 1*** 

Asistent hlavného 
UCI 1 - 1**** - 

NF - 1** 1* 1** 1* 1** 1*** 

Sekretár 
UCI 1 - 1 - 

NF - 1*  1*** 1* 1*** 

Štartér 

−    1 pre preteky XC 

−    1 pre preteky DHI 
2 pre preteky XC a 
DHI 

UCI 1 2 1 - 

 
NF 

 
- 

 
2*** 

 
2* 

 
2*** 

 
2* 

 
2*** 

Cieľový rozhodca 
UCI 1 - 

NF - 1*** 1* 1*** 1* 1*** 

Dodatoční 
rozhodcovia. 
Závisí od počtu 

účastníkov a povahy 
pretekov 

 
 

NF 

 
 

2** 

 
 

4-6*** 

 
2- 

4*** 

 
 

2*** 

 
 

1*** - 4-6*** 0-2*** 

* UCI Medzinárodný rozhodca 
** UCI Medzinárodný rozhodca. V prípade neexistencie UCI medzinárodného rozhodcu v krajine, mal by byť elite národný rozhodca krajiny 
*** UCI Medzinárodný rozhodca, elite národný rozhodca alebo národný rozhodca (v takomto poradí) 
**** UCI Medzinárodný rozhodca delegovaný iba v prípade, že sa konajú spoločné preteky: XCO a DHI 
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CYKLOTRIAL 
 

 

 
Pozícia a status 

 
Dele- 

govaný 

 
Majstrovstvá 

sveta 

 
World Cup 

(CDM) HC C1 CC JMJ CN 

 
Prezident rozhodcov. 

zboru, UCI medzinár. 

alebo národ.rozhodca 

 

UCI 1 
 

- 

 

NF - 
 

1** 

 
Sekretár 

rozhodcov. zboru, UCI 

medzinár. rozhodca 

 

UCI 1 - 1 
 

- 

 

NF 
 

- 
 

- 

 

1* - 

 

Minimálny počet 

rozhodcov na sekciách, 

v závislosti na počte 

účastníkov a type 

pretekov 

 
UCI 4 

 
- 

 
NF 

 
5** 

 
5 6 

 
5 

 
5 

 
5 až 8** 

 
5 až 8** 

* UCI medzinárodný rozhodca 

** V prípade neexistencie UCI medzinárodného rozhodcu v krajine, jeden rozhodca môže byť elite národný rozhodca krajiny 
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BMX 

 
Pozícia a funkcia 

Dele- 
govaný 

 
OH 

 
MS 

 
CDM 

 
RG;CC 

 
HC; C1 

 
CN 

 
Hlavný rozhodca 

UCI 1 - 

NF - 1*** 

 
Asistent 

UCI 1 - 

NF - 1* 1**   1*** 

 
Sekretár 

UCI 1 1  1 - 

NF - 1* 1**    1*** 

 
Člen 

UCI 2 4  1 - 

NF - 1** 1**    1*** 

 
Dodatoční rozhodcovia 

 
NF 

 
  4***  

 
  9*** 

 
4*** 

 
- 

 
* UCI Medzinárodný rozhodca 
 ** UCI Medzinárodný rozhodca alebo národný rozhodca. V prípade neexistencie UCI medzinárodného rozhodcu v krajine, jeden rozhodca môže byť elite 

národný rozhodca krajiny. 
*** UCI Medzinárodný rozhodca, elite národný rozhodca alebo národný rozhodca (v takomto poradí) 
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SÁLOVÁ  CYKLISTIKA 
 

 
 

Pozícia a funkcia 

 
Dele- 

govaný 

 

Bicykle 
-bal 

 

Kraso- 
jazda 

 

Bicykle- 
bal 

 
Bicykle-bal 
CL A súťaže 

 
Krasojazda 
CL A súťaže 

Bicykle 
-bal 
CL B 

súťaže 

Kraso- jazda CL B 
súťaže 

MS CDM 

 
 

Hlavný rozhodca 

 

UCI 
 

1 
 

- 

 

NF 
 

- 
 

1* 
 

1** 

 
Členovia 
rozhodcovského 
zboru 

 

 
UCI 

 

 
5 

 

 
6 

 
3 (4 vo 
finále) 

 

 
- 

 
 

 
Členovia 
rozhodcovského 
zboru 

 
 
 

 
NF 

 
 

- 

2* 
(Pochádzajúci 

z dvoch 
rôznych krajín) 

2* (Pochádzajúci 
z dvoch rôznych 

krajín, rozhodca - 
hlásateľ) 

 
 

 2**  

 
2** (rozhodca - hlásateľ) 

 
 

- 

 
2 licencovaní 
rozhodcovia 

  
2 licencovaní rozhodcovia 

* Medzinárodný rozhodca 

** Medzinárodný alebo národný rozhodca 
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PARA-CYCLING 
 

 

 
Pozícia a status 

 
Dele- 

govaný 

 
Paralympijské hry 

Cesta a Dráha 

 
Majstrovstvá sveta 

(CM) 

 
World Cup 

(CDM) 

 
Class 1 

(C1) 

 
Class 2 

(C2) 

 

Prezident rozhodcov. 

zboru, UCI medzinár. 

rozhodca 

 

UCI 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

- 

 

NF 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

1* 

 

Sekretár 

rozhodcov. zboru, UCI 

medzinár rozhodca 

 

UCI 
 

1 
 

1 
 

1 

 

- 
 

-  

NF 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 

 

Člen rozhodcov. zboru 

 

 

UCI 
 

6 
 

2 

 

1 
 

- 
 

- Minimálny počet 

dodatočných rozhodcov 

podľa počtu účastníkov 

a typu pretekov 
NF 10 7 3 

 

* UCI medzinárodný rozhodca 
 

(text upravený 15.07.08; 01.02.10; 01.07.12; 15.03.16; 1.03.18; 5.02.19; 25.06.19; 23.10.19 )
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1.2.117   (N)    Rozhodcovský    zbor    sa    musí    skladať    z rozhodcu    časomerača 
a z rozhodcu   sekretára,   ktorí   sú   delegovaní   a licencovaní   národnou 
federáciou organizátora. 
 

(text upravený  1.01.05). 

 
Prezident rozhodcovského zboru 

1.2.118   Prezident rozhodcovského zboru, podľa náležitosti, je delegovaný národnou 
federáciou organizátora alebo UCI. 

 
Prezident rozhodcovského zboru alebo ním určený rozhodca bude riadiť 
športový priebeh pretekov. 

 
(text upravený  1.01.05). 

 
Cieľový rozhodca 

1.2.119   Jeden z členov rozhodcovského zboru musí byť cieľový rozhodca. 
 

Cieľový  rozhodca  môže  na  vlastnú  zodpovednosť  určiť  ďalšie  osoby, 
delegované a licencované národnou federáciou, ako svojich asistentov. 
 

Cieľový  rozhodca  je  jediným  rozhodcom  na cieli.  Jeho  úlohou  je,  na 
špeciálnom  formulári,  podpísať  a doručiť  prezidentovi  rozhodcovského 
zboru poradie pretekárov v cieli, počet nimi získaných bodov a ukončených 
okruhov. 

 

(text upravený  1.01.05; 1.03.18). 

 
1.2.120   (N) Cieľovému rozhodcovi sa musí zaobstarať vyvýšené a zakryté pódium na 

úrovni cieľovej pásky. 

 
(text upravený  1.01.00; 1.01.05; 1.03.18). 

 
Doplnkový rozhodca 

1.2.121    Jeden z členov rozhodcovského zboru pôsobí ako doplnkový rozhodca, ak sa 
to vyžaduje podľa článku 1.2.116. 

 

   (text upravený 1.03.18). 

 
Porada 

1.2.122   Rozhodcovský zbor sa musí stretnúť pred štartom každých pretekov. Jeho 
členovia sa musia tiež zúčastniť porady s organizátorom a porady družstiev. 

 
Správa o pretekoch 

1.2.123   (N)   Rozhodcovský   zbor   má   vypracovať   detailnú   správu   
o pretekoch použitím   predpísaného  formuláru  od   UCI.   K 
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tejto   správe   musia   byť priložené nasledovné dokumenty: 

• Zoznam prihlásených pretekárov 

• Štartovná listina 

• Všetky výsledky a klasifikácie 

• Kópia propozícií 

 
K správe   musia   byť   ešte   priložené   záznamy   časomeračov   a správy 
jednotlivých  rozhodcov.  Kópia   správy   musí   byť   zaslaná   na   národnú 
federáciu organizátora, aby preteky mohli byť odsúhlasené. 

 
(text upravený  1.01.05). 

 
1.2.124   Okrem  toho,  UCI  medzinárodní  rozhodcovia  musia  vypracovať  detailnú 

správu  o pretekoch  použitím  predpísaného  formuláru,  kde  popíšu  ich 
hodnotenie pretekov, ktoré pošlú na UCI najneskoršie do 14 dní. Tiež musia 
zaslať mailom - alebo iným UCI špecifikovaným spôsobom – zaslať 
kompletné výsledky na UCI pri najbližšej príležitosti a to najneskôr do 2 
hodín od skončenia pretekov. 

 
(text upravený  1.01.04; 1.01.05). 

 
Výdavky 

1.2.125   Rozhodcovia majú právo na preplatenie svojich výdavkov. Okrem prípadu, 
keď členmi rozhodcovského zboru sú medzinárodní rozhodcovia delegovaní 
národnou federáciou, výška a spôsob platby je určený národnou federáciou 
organizátora. 

 
§ 3   Právomoci rozhodcovského zboru 

 

1.2.126   Rozhodcovský zbor musí overiť, či špecifické pravidlá pretekov súhlasia s 
aktuálnymi pravidlami. Rozhodcovia ich musia opraviť alebo niektoré 
ustanovenia, ktoré sú v rozpore s pravidlami a musia sa o tejto skutočnosti 
zmieniť na porade s organizátorom alebo na porade družstiev. 

 
1.2.127   Rozhodcovský zbor musí opraviť každé nezrovnalosti, ktoré pri organizácií 

pretekov spozoruje. 
 

1.2.128   Rozhodcovia si majú poznačiť priestupky a môžu udeliť pokuty v rámci ich 
kompetencie. 
Každý rozhodca môže individuálne pozorovať priestupky a poznačiť ich do 
správy, ktorá nesie jeho podpis. Správy rozhodcov predstavujú presvedčivý 
dôkaz faktov, ktoré spozorujú, v prípade neexistencie dôkazu o opaku. 

 
Pokuty rozhodcovského zboru sú uvalené väčšinou hlasov. 
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1.2.129  Okrem toho každý rozhodca je osobne oprávnený prijať nasledovné 
opatrenia: 

 

1.   Nepovoliť štart  tomu  pretekárovi, ktorý  nie  je  v súlade  s pravidlami 
alebo ktorý očividne nie je spôsobilý sa zúčastniť pretekov; 
2.   Dať upozornenie alebo pokarhanie; 
3.   Okamžite   stiahnuť   z pretekov   pretekára,   ktorý   spácha   závažný 
priestupok, ktorý nie je očividne spôsobilý pokračovať v pretekoch, ktorý 
tak  zaostáva,  že  nie  je  schopný  prísť  v časovom  limite  alebo  ktorý 
predstavuje nebezpečenstvo pre iné osoby. 

 
Takéto rozhodnutie musí byť poznačené v podpísanej správe. 

 
(text upravený 1.01.00; 1.01.05). 

 
1.2.130   Rozhodcovský zbor alebo, ak je potrebné, každý rozhodca osobitne, môže 

urobiť všetky požadované rozhodnutia, ktoré sú potrebné na korektné 
riadenie pretekov. Tieto rozhodnutia musia byť urobené v súlade s platnými 
ustanoveniami  pravidiel  a do  istej  miery,  po  konzultácii  s organizačným 
výborom pretekov. 

 
V prípade, že niektorá nezrovnalosť nemôže byť opravená včas, štart 
pretekov sa môže oneskoriť alebo zrušiť alebo súťaž sa môže pozastaviť. Ak 
je potrebné, rozhodcovský zbor môže odstúpiť, či už z vlastnej iniciatívy 
alebo podľa inštrukcií od UCI. 

 
(text upravený 1.02.11). 

 
1.2.131 Držiteľ licencie, ktorý nesleduje inštrukcie dané rozhodcami bude 

penalizovaný alebo suspendovaný na 1 deň až 6 mesiacov a/alebo 
pokutovaný od 100 do 10 000 CHF. 

 
1.2.132   Bez  ohľadu  na  článok  12.1.012  disciplinárnych  záležitostí,  nemôže  byť 

podané žiadne odvolanie voči pozorovanej skutočnosti, posúdeniu situácie 
na pretekoch a uplatňovaniu pravidiel pretekov urobenému rozhodcovským 
zborom alebo, ak je príslušné, jednotlivým rozhodcom, alebo voči 
akémukoľvek inému rozhodnutiu rozhodcov. 

 
(text upravený 1.01.00; 1.01.05) 
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Sekcia 5: UCI poháre, série a klasifikácie 
 

1.2.133   Je vyňatý z každej UCI klasifikácie, rovnako aj z UCI pohárov alebo sérií: 
1.   suspendovaný   pretekár.   V   prípade   pozastavenia   činnosti,   až   do 
poslednej súťaže, ktorá sa počíta do hodnotenia, pretekár je okamžite 
vylúčený z klasifikácie. 
2.   pretekár,   ktorý sa previnil voči antidopingovým pravidlám a ktorého 
totožnosť bola verejne odhalená podľa článku 352 UCI Anti-dopingových 
pravidiel – až do konečného oslobodzujúceho rozsudku. 

 
Vyňatie znamená, že meno pretekára sa neobjaví v klasifikácii a že jeho 
miesto bude voľné. 

 
(text upravený 1.09.05; 19.09.06; 1.10.09; 1.07.17). 

 
1.2.134  Pretekár uznaný vinným z porušenia antidopingových pravidiel, bude 

vylúčený z každej klasifikácie, ktoré sa vypočíta za obdobie, v ktorom došlo 
k porušeniu pravidiel. 

 
(text upravený 1.09.05). 
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Kapitola III ŠPORTOVÉ VYBAVENIE 
(Sekcia 1 a 2 platná od 1.01.00) 

 
Sekcia 1: Všeobecné podmienky 

 
§ 1   Princípy 

 

1.3.001   Každý držiteľ licencie sa musí uistiť, že jeho športové vybavenie (bicykel s 
príslušenstvom  a ďalšími  pripevnenými  zariadeniami,  prilba,  športový 
úbor atď.) nepredstavujú svojou kvalitou, materiálom alebo tvarom, žiadne 
nebezpečenstvo pre seba a ani pre ostatných. 

 
1.3.001   Každý držiteľ licencie sa musí uistiť, že jeho vybavenie, ktoré používa pri 
        bis    súťažiach  na  ceste,  dráhe  alebo  cyklokrose  je  odsúhlasené  UCI  podľa 

platných špecifikácií Approval Protocols (Schvaľovacie protokoly) 
dostupných na web stránke UCI. 

(článok platný od 1.01.11). 

 
1.3.002   UCI nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek dôsledky, ktoré vyplývajú z 

výberu zariadenia používaného  držiteľmi licencií, ani za vady, ktoré môžu 
mať alebo za jeho nevyhovujúci stav. Používané zariadenia musia spĺňať 
všetky príslušné požiadavky na kvalitu a bezpečnosť bicyklov podľa ISO (ako 
je to uvedené vo vysvetľujúcom sprievodcovi uverejnenom na internetovej 
stránke UCI), ako aj všetky ostatné normy platné v krajine podujatia. 

Držiteľ licencie používa zariadenia, ktoré sú certifikované a spĺňajú normy 
kvality a bezpečnosti, ako ich poskytuje výrobca, bez akejkoľvek zmeny. 
Držiteľ licencie je úplne a výlučne zodpovedný za akékoľvek zmeny v 
zariadení, najmä v prípade nehody, a môže byť predmetom disciplinárnych 
sankcií v súlade s predpismi UCI. 

(text upravený 1.04.07; 1.10.11; 1.01.19). 

 
1.3.003   V žiadnom prípade skutočnosť, že pretekár mohol v pretekoch odštartovať, 

nezaväzuje UCI k zodpovednosti, pretože kontrola bicykla a športového 
vybavenia prípadne vykonávaná rozhodcami, poverenou osobou, orgánom 
UCI, je obmedzená iba na zhodnosť so športovými a technickými 
požiadavkami. Ak je potrebné, môžu byť vykonané kontroly vybavenia a 
materiálu aj pred, počas, alebo po pretekoch, na žiadosť prezidenta 
rozhodcovského zboru, jeho zástupcu alebo orgánu UCI. 
Na tento účel môžu UCI rozhodcovia zaistiť zariadenie na dodatočnú 
kontrolu vybavenia, ak je to potrebné, aj pred, počas, alebo po pretekoch, 
bez ohľadu na to, či zariadenie bolo použité počas pretekov. 
 
Ak sa zistené vybavenie nezhoduje s požiadavkami UCI predpisov, UCI si 
môže ponechať takúto položku zariadenia až do ukončenia súvisiaceho 
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disciplinárneho konania. 
 
(text upravený 01.01.05, 07.01.10, 1.10.11; 6.02.17). 
 

1.3.003 Zabránenie, odmietnutie alebo nepovolenie alebo umožnenie komisárovi  
bis alebo inému príslušnému orgánu vykonať kontrolu zariadenia sa sankcionuje 

takto: 

 

Pretekár alebo iný člen tímu: pozastavenie medzi jedným mesiacom a jedným 
rokom a / alebo pokuta vo výške 1 000 EUR a 100 000 CHF. 
 
Tím: pozastavenie od jedného do šiestich mesiacov a / alebo pokuta medzi    
5 000 CHF a 100 000 CHF 
 

(článok doplnený 6.02.17).  

 

§ 2   Technické novinky 
 

1.3.004  Okrem pretekov MTB, technické novinky, ktoré sa týkajú všetkého čo 
pretekári  a ostatní majitelia licencií používajú alebo pri pretekoch nosia 
(bicykle, pripojené zariadenia, príslušenstvo, prilby, športový úbor, 
komunikačné prostriedky atď. ) sa môžu používať iba po schválení UCI. 
Žiadosti na schválenie musia byť podané na UCI spoločne so všetkou 
potrebnou dokumentáciou. 

 
Náklady  na  preskúšanie  sú  hradené  žiadateľom  a ich  výška  je  určená 
Výkonným výborom UCI podľa zložitosti požadovanej technickej novinky. 

 
Na podnet Materiálovej komisie, výkonné oddelenie bude študovať 
prípustnosť    technickej    inovácie    zo    športového    hľadiska    a odpovie 
do 6 mesiacov od dátumu podania žiadosti. Inovácia nadobudne platnosť 
po dátume schválenia. 

 
Neexistuje žiadna technická inovácia v zmysle tohto článku, ak inovácia 
úplne spadá do špecifikácií stanovenými pravidlami. 

 
(text upravený 1.01.02; 1.01.04; 1.01.05; 1.02.11). 

1.3.005   Ak  zbor  rozhodcov  usúdi  pred  štartom  pretekov,  že  pretekár  prišiel 
s technickou  novinkou  alebo,  že  jeho  športové  vybavenie  UCI  doposiaľ 
neschválila, rozhodcovia nepovolia pretekárovi s touto novinkou štartovať. 

 
V prípade, že pretekár použije túto novinku v priebehu pretekov, bude 
automaticky z pretekov vylúčený alebo diskvalifikovaný. Rozhodnutie zboru 
rozhodcov je konečné a bez práva na odvolanie. 
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Ak použitie technickej novinky alebo športového vybavenia nebolo zistené a 
trestané rozhodcami, rozhodnutie o diskvalifikácii môže byť vydané 
disciplinárnou komisiou UCI. 
UCI sa odvolá na Disciplinárnu komisiu buď automaticky alebo na žiadosť 
kohokoľvek zainteresovaného. Disciplinárna komisia rozhodne až po 
obdržaní stanoviska od materiálovej komisie UCI. 

 
Pre mimo súťažné situácie, o tom, či sa jedná o technickú novinku a či musí 
byť  uplatnený postup  schvaľovania uvedený  v článku  1.3.004  rozhoduje 
výhradne Medzinárodná cyklistická federácia UCI. 

 
(text upravený 1.01.05; 1.02.12). 

 

§ 3   Komercializácia 
(paragraf doplnený 15.10.18) 

 
1.3.006   Športové  vybavenie  musí byť takého typu, aby bol komerčne dostupný 

pre všetkých vyznávačov cyklistického športu. 
 

Akékoľvek zariadenie vo fáze vývoja, a ktoré zatiaľ nie je k dispozícii na 
predaj (prototyp), musí byť pred jeho použitím predmetom žiadosti o 
povolenie na UCI Materiálové Oddelenie. Schválené bude iba športové 
vybavenie, ktoré je v záverečnej fáze vývoja a pre ktoré komercionalizácia 
sa uskutoční najneskôr do 12 mesiacov od prvého použitia na pretekoch. 
Výrobca môže žiadať o jedno predĺženie stavu prototyp, ak to možno 
odôvodniť z relevantných dôvodov. 

 

Pri posudzovaní žiadosti o použitie vybavenia, ktoré ešte nie je k dispozícii 
na predaj, UCI Materálové Oddelenie bude venovať osobitnú pozornosť 
bezpečnosti športového vybavenia, ktoré bude predložené na schválenie. 

 

Použitie vybavenia, špeciálne určeného na dosiahnutie mimoriadneho 
výkonu (rekordu a pod.), nie je povolené. 

 
Po uplynutí povolenej doby používania prototypu (vybavenie, ktoré ešte nie 
je k dispozícii na predaj) musí byť akýkoľvek predmet dostupný komerčným 
spôsobom, aby mohol byť použitý na cyklistických pretekoch. Požiadavka 
komerčnej dostupnosti sa musí chápať ako zariadenie, ktoré musí byť 
dostupné prostredníctvom verejne dostupného systému objednávok (či už s 
výrobcom, distribútorom alebo maloobchodníkom). Po zadaní objednávky 
sa objednávka potvrdí do 30 dní a príslušné vybavenie sa sprístupní na 
dodanie do 90-dňovej lehoty. Okrem toho, maloobchodné ceny zariadenia 
pri uvádzaní na verejný na trh, nesmú byť de facto nedostupné pre širokú 
verejnosť a nesmú bezdôvodne presiahnuť trhovú hodnotu zariadení 
podobného štandardu. 
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Akékoľvek zariadenia, ktoré nie sú komerčne dostupné a nie sú povolené 
(nepovolené UCI Materiálovým Oddelením, alebo povolená lehota vypršala) 
sa nesmú používať na cyklistických pretekoch, ktoré sa riadia predpismi UCI. 
Akékoľvek takéto neoprávnené používanie zariadení môže byť 
sankcionované diskvalifikáciou výsledkov získaných pri používaní zariadenia 
a / alebo pokutou v rozpätí od 5 000 do 100 000 CHF. 

 
(text upravený 1.11.10; 1.10.11; 01.01.17; 15.10.18). 

 

Sekcia 2: Bicykle 

Preambula 
Bicykle musia byť v súlade s myšlienkami a princípmi cyklistiky ako športu. 
Myšlienky predpokladajú, že cyklisti budú súťažiť na súťažiach za rovnakých 
podmienok. Princípy uplatňujú nadradenosť človeka nad strojom. 

§ 1   Princípy 

Definícia 
1.3.007   Pretekársky bicykel je dopravný prostriedok s dvomi kolesami rovnakého 

priemeru. Predné koleso je riadiace, zadné koleso je hnacie a  je uvádzané 
do pohybu systémom šliapania pomocou reťaze. Výnimky z tohto pravidla 
môžu existovať pre niektoré cyklistické disciplíny, pričom v príslušnom 

odbore sú stanovené špecifické pravidlá. 

(text upravený 1.01.19). 

Pozícia 
1.3.008   Pretekár musí byť na svojom bicykli v pozícii v sede (základná pozícia). Táto 

pozícia si vyžaduje len tieto oporné body : nohy na pedáloch, ruky na 
riadidlách a sedieť na sedle. 

(text upravený 1.01.09). 

Riadenie 
1.3.009   Bicykel  musí  mať  riadidlá,  ktoré  umožňujú  jazdiť  a  ovládať  bicykel  za 

každých podmienok a úplnej bezpečnosti. 

Pohon 
1.3.010  Bicykel musí byť poháňaný výhradne svalovým reťazcom nôh (dolnými 

končatinami), ktoré sa  pohybujú kruhovým pohybom, bez elektrickej alebo 
inej pomoci. 

Výnimky z tohto pravidla môžu existovať pre niektoré cyklistické disciplíny, 
pričom v príslušnom odbore sú stanovené špecifické pravidlá. 

V para-cycling, mechanické protézy / ortopedické podpery pre horné alebo 
dolné končatiny môžu použiť iba športovci, ktorí boli posúdení v súlade 
s UCI klasifikáciou a ktorí majú Preskúmaný - Review - (R) alebo Potvrdený – 
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Confirmed - (C) status. 

V žiadnom prípade sa nemôžu použiť mechanické protézy / ortopedické 
podpery pre dolné končatiny mimo paracycling súťaží. 

(text upravený 1.01.05; 1.10.13; 1.01.19). 
 

§ 2   Technické špecifikácie 

Okrem prípadov, keď je uvedené inak, nasledovné technické špecifikácie sa 
vzťahujú na bicykle používané pre cestu, dráhu a cyklokros. 

Špecifické vlastnosti bicyklov používaných v MTB, BMX, BMX Freestyle, 
cyklotrial, sálová cyklistika a paracycling pre jazdcov so zdravotným 
postihnutím sú uvedené v časti pre príslušné disciplíny. 

(text upravený 1.01.05; 25.06.07; 1.01.17). 
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1.3.011 

a) Rozmery (pozri diagram «ROZMERY (1)») 

 

 
 
 

1.3.012   Bicykel nesmie presiahnuť rozmery 185 cm dĺžky a 50 cm šírky. 
Pre tandem platia maximálne rozmery 270 cm dĺžky a 50 cm šírky. 
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1.3.013 Špička sedla musí byť umiestnená minimálne 5 cm za kolmicou 
prechádzajúcou osou šliapania. Toto obmedzenie sa neaplikuje pre bicykel 
pretekára, ktorý štartuje v šprintérskych súťažiach na dráhe (200 m letmý 
štart, letmý okruh, šprint, tímový šprint, keirin, 500 m a 1 km); avšak za 
žiadnych okolností špička sedla nesmie presiahnuť za kolmicu 
prechádzajúcou osou šliapania. 

Špičku sedla možno posunúť dopredu až na kolmicu prechádzajúcou osou 
šliapania,  ak  je  to  potrebné  z  morfologické príčin.  Pod  pojmom 
morfologické  príčiny   je   potrebné   chápať   všetko,   čo   má   do   činenia 
s veľkosťou a dĺžkou končatiny pretekára. 

Akýkoľvek pretekár, ktorý sa z týchto dôvodov domnieva, že potrebuje 
používať  bicykel  menších  rozmerov  než  je  uvedené,  musí  upovedomiť 
o tejto skutočnosti rozhodcovský zbor počas kontroly bicykla. 

Z  morfologických príčin  možno  žiadať  iba  jednu  výnimku,  buď  posunúť 
špičku sedla dopredu alebo predĺženia riadidiel možno posunúť dopredu, 
v súlade s článkom 1.3.023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(text upravený 1.10.10; 1.02.12; 1.10.12; 23.10.19). 

1.3.014   Rovina prechádzajúca najvyššími bodmi prednej a zadnej časti sedla musí 
byť vo vodorovnej polohe. 

 

Dĺžka sedla musí byť minimálne 24 cm a maximálne 30 cm. 
 

(text upravený 1.01.03, 1.02.12). 
 

1.3.015   Vzdialenosť medzi osou šliapania a zemou musí byť minimálne 24 cm a 



PRAVIDLÁ SZC 

 

SK 10/2019  Všeobecné pravidlá  Strana 77 z 122 

maximálne 30 cm. 

 
1.3.016   Vzdialenosť  medzi   kolmicami  prechádzajúcimi  osou   šliapania   a   osou 

predného kolesa musí byť minimálne 54 cm a maximálne 65 cm (1). 
 

Vzdialenosť  medzi   kolmicami  prechádzajúcimi  osou   šliapania   a   osou 
zadného kolesa musí byť minimálne 35 cm a maximálne 50 cm. 

 
1.3.017   Vzdialenosť medzi vnútornými koncami prednej vidlice nesmie prekročiť 

11,5 cm; vzdialenosť medzi vnútornými koncami zadnej vidlice nesmie 
prekročiť 14,5 cm. 

 
(text upravený 1.01.16). 

 
1.3.018   Priemer kolies bicyklov musí byť maximálne 70 cm a minimálne 55 cm, 

vrátane pneumatiky. Pre cyklokrosové bicykle šírka pneumatiky (merané 
medzi najširšími časťami) nesmie presiahnuť 33 mm a nesmie byť osadená 
hrotmi alebo kovovými výstupkami. 

 

Pre preteky s hromadným štartom na ceste a pre preteky v cyklokrose 
môžu byť používané iba modely kolies vopred schválené UCI. Výplet kolies 
musí obsahovať minimálne 12 špíc,  prierez špíc musí byť kruhový plochý, 
alebo oválny avšak jej rozmer nesmie v žiadnej časti prierezu presiahnuť 
10 mm.    
 
Pre schválenie, kolesá musia úspešne absolvovať test pevnosti. 
Test pozostáva z: 
 
Skúšobná metóda: Vertical Drop Test 
Vertical Drop Test (neutralizácia odrazu od nákovy) 
 
Energetická úroveň: 
40 Joulov 
 
Geometria dopadového nárazníka: 
Plochá oceľová kovadlina, nárazová plocha je pokrytá silikónovou gumovou 
podložkou hrúbky 20 mm (tvrdosť Shore A = 50 +/- 5, kompresná súprava 
40% podľa ASTM D395 Methode B). Gumová podložka musí byť 
nepoškodená. 
 
Nárazová hmotnosť: 
Rozsah 6 - 10 kg 
Energia musí vždy zostať na hodnote 40 Joulov pri zásahu s toleranciou +/- 
5%. 
 



PRAVIDLÁ SZC 

 

Strana 78 z 122  Všeobecné pravidlá  SK 10/2019 

Bod nárazu: 
- Jeden úder pri 90 ° od otvoru ventilu, nastavený tak, aby mal bod nárazu 
nákovy medzi špicami 
 
Aby boli zliatinové a / alebo uhlíkové kolesá certifikované a schválené, nemali 
by mať: 
- Žiadne viditeľné trhliny alebo delaminácie 
- Žiadne zmeny v bočnom profile alebo v bočnom smere presahujúcom 

1,0 mm 
- Žiadna zmena radiálneho profilu alebo radiálneho vybočenia 

presahujúceho 1,0 mm 
 
Definícia tradičných kolies: 
Kritériá: 
Výška ráfika: menej ako 25mm 
Materiál ráfika: zliatina 
Špice: Minimálne 20 oceľových špíc, ktoré sú odnímateľné 
Všeobecné: Všetky zložky musia byť identifikovateľné a komerčne dostupné 
 
V pretekoch na dráhe, vrátane pretekov za motorovými vodičmi, je použitie 
predného kotúčového kolesa povolené len v špecialitách na čas. 
 
Bez  ohľadu  na  tento  článok,  výber  a  použitie  kolies  naďalej  podlieha 
článkom 1.3.001 až 1.3.003. 
 
(text upravený 1.01.02; 1.01.03; 1.09.03; 1.01.05; 1.07.10; 1.10.13;1.01.16; 25.06.19). 
 

b) Hmotnosť 
1.3.019   Hmotnosť bicykla nemôže byť nižšia než 6,8 kilogramu. 

 
C) Konfigurácia 

1.3.020   Pre cestné preteky iné než časovky a pre preteky v cyklokrose, rám musí byť 
klasického  typu,  t.j.  musí  mať  „trojuholníkovitý  tvar“.  Rám  je  tvorený 
z rovných alebo zužovaných trubiek (,ktoré môžu mať tvar kruhový, oválny, 
sploštený,    „dažďovej  kvapky“  alebo  iný,)    a  v každom  prípade  rovná 
priamka musí byť vedená vnútrom každej trubky okrem suportov (6) a 
zadných vidlíc (5). Jednotlivé trubky rámu musia byť spájané podľa 
nasledujúceho vzoru: horná rámová trubka (1) sa napája na vrchol hlavovej 
trubky (2) a na vrchol zadnej rámovej trubky (4); zadná rámová trubka (do 
ktorej sa vkladá sedlová trubka) sa spája so stredovým puzdrom; šikmá 
dolná rámová trubka (3) spája stredové puzdro so spodnou časťou hlavovej 
trubky (2). Zadný trojuholník tvoria zadné vidlice (5), suporty (6) a zadná 
rámová trubka (4) a to tak, aby body uchytenia zadných vidlíc nepresiahli 
limit stanovený pre sklon hornej rámovej trubky. 

 

Maximálna výška trubiek tvoriacich rám je 8 cm a minimálna hrúbka 2,5 cm. 
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Minimálna hrúbka zadných vidlíc (5) a suportov (6) je znížená na 1 cm. 
Minimálna hrúbka trubiek prednej vidlice je 1 cm, ktorá môže byť rovná 
alebo zahnutá (7) (viď schéma „FORMA (1)“ ). 

 

Sklon hornej rámovej trubky (1) je povolený, ak táto trubka sa zmestí do 
vodorovnej šablóny určenej maximálnou výškou 16 cm a minimálnou 
hrúbkou 2,5 cm. 

 

Skutočná  šírka  zóny  trubky  riadenia  nesmie  prekročiť  16  centimetrov 
v najužšom mieste medzi vnútorným rohom hornej a dolnej rámovej trubky 
a predkom hlavovej trubky. 

 

(text upravený 7.06.00; 1.01.05; 1.02.12; 1.01.16). 
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FORMA (1) 
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1.3.021   Pre časovky na ceste a pre dráhové súťaže: 

- rámové prvky bicykla môžu byť trubky alebo kompaktný celok, spojený 
alebo liaty do jednej časti v rôznych tvarov (vrátane oblúkov, kolísky, 
nosníkov alebo iných). Tieto prvky, vrátane stredového puzdra musia byť 
umiestnené vo vnútri obrysov „trojuholníkového tvaru“ ako je uvedené v 
článku 1.3.020 (viď schéma "FORMA (2)“ ). 

 
- Rovnoramenné kompenzačné trojuholníky po dvoch stranách o veľkosti 
8 cm sú povolené v spojoch medzi rámovými trubkami okrem v spojoch 
medzi zadnými vidlicami (5) a suportami (6), kde trojuholníky nie sú 
povolené.   Navyše,   kompenzačný   trojuholník   medzi   hornou   rámovou 
trubkou a spodnou rámovou trubkou nahrádza kompenzačná kĺbová zóna 
široká 16 cm, ktorá je vymedzená od prednej časti puzdra hlavovej trubky; 

 
- Skutočná šírka zóny pri hlavovej trubke nemôže byť väčšia ako 16 cm 
v najužšom  bode  medzi  vnútornými  spojmi  hornej  rámovej  trubky  a 
spodnej rámovej trubky a prednej časti puzdra hlavovej trubky. 

 
 

Umiestnenie zón a kompenzačných trojuholníkov 
 

FORMA (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(text upravený 7.06.00; 1.01.05; 1.02.11; 1.10.12). 
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d) Štruktúra 
1.3.022   Okrem  pretekov  iných  ako  je  uvedené  v článku  1.3.023,  je  povolené 

používať  iba  riadidlá  klasického  typu  (viď  schéma  "ŠTRUKTÚRA  (1)"). 
Riadidlá musia byť      umiestnené    v    priestore,    ktorý    je    definovaný 
nasledovne:  v  hornej  časti  vodorovnou         rovinou         prechádzajúcou 
najvyšším bodom sedla (B); v spodnej časti vodorovnou priamkou 
prechádzajúcou 10 cm pod najvyšším bodom oboch kolies (,ktoré sú 
rovnakého priemere) (C); v zadnej časti osou hlavovej trubky (D) a v prednej 
časti kolmicou prechádzajúcou osou predného kolesa s toleranciou 5 cm ( 
viď schéma "ŠTRUKTÚRA (1)" ). Vzdialenosť uvedená v bode (A) sa 
nevzťahuje na bicykel pre pretekárov, ktorí sa zúčastňujú šprintérskych 
pretekov na dráhe (200 m letmý štart, letmé kolo, šprint, tímový šprint, 
keirin, 500m a 1km), ale nesmie presiahnuť vzdialenosť 10 cm od kolmice, 
ktorá prechádza osou predného kolesa. 

 
Ovládanie bŕzd upevnených na oblúku riadidiel je tvorené dvomi držiakmi s 
páčkami. Brzdové páčky musia byť aktivované ťahom k oblúku riadidiel. 
Predĺženie alebo úprava držiakov a páčok za účelom iného použitia je 
zakázané. Kombinácia systému ovládania  meniča  prevodov  s  ovládaním 
bŕzd je povolené. 

 

 
 

(text upravený 1.01.05; 1.02.12; 01.11.14). 
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1.3.023   Pre  preteky na  ceste  usporiadané ako  časovky a  pre  preteky na  dráhe 
v individuálnych  a tímových  stíhacích  pretekoch a kilometer/500m na 
čas,  môžu  byť  k  systému riadidiel pripojené ďalšie riadidlá 
(pozostávajúce z 2 nadstavcov s časťami pre každú ruku, ktoré sa majú 
držať, a dvoch lakťových opierok) (pozri diagram "Štruktúra (1B)"). Ak sú 
obidve časti spojené, rozmerová hranica tejto časti sa zvýši na 1,5-násobok 
hodnoty na horizontálnej osi, maximálne na 6 cm. 

 
Vzdialenosť medzi kolmicou prechádzajúcou osou šliapania a krajným 
bodom predĺženia nesmie však prekročiť 75 cm, pričom ostatné limity 
stanovené  v článku  1.3.022 (B, C, D)  zostávajú  nezmenené.   

 
Pre preteky na ceste usporiadané ako časovky, ovládania alebo páčky 
umiestnené na predĺženiach riadidiel nesmú presiahnuť limit 75 cm. 

 
Pri pretekoch na dráhe a ceste uvedených v prvom odstavci tohto článku, 
môže  byť  vzdialenosť  75  cm  predĺžená  na  80  cm  pokiaľ  je  to  nutné 
z morfologických dôvodov; „morfologickými dôvodmi“ sa rozumie to, čo sa 
týka veľkosti postavy alebo dĺžky končatín pretekára. Pretekár, ktorý sa 
z   tohto  dôvodu  domnieva,  že  on  potrebuje  využiť  vzdialenosť  medzi 
75 a 80 cm, musí informovať o tom rozhodcovský zbor v okamžiku kontroly 
bicykla. 

 
Pre pretekárov, ktorí sú vysokí 190 cm alebo vyšší, horizontálna vzdialenosť 
medzi kolmicou prechádzajúcou osou stredového puzdra a najvzdialenejším 
koncom predĺženia riadidiel, vrátane všetkého príslušenstva, môže byť 
rozšírená na 85 cm. 

 
Možno žiadať len jedna výnimku z morfologické dôvodov; buď predĺženie 
riadidiel posunúť dopredu alebo špičku sedla posunúť dopredu, v   súlade 
s článkom 1.3.013. 

 
Okrem toho všetky zostavy predĺžení a predlakťových podpier musia spĺňať 
tieto požiadavky: 
- Podpery predlaktí musia byť zložené z dvoch častí (jedna časť pre každé 
rameno) a sú povolené iba v prípade, že sa pridávajú predĺženia; 
- maximálna šírka každej podpery predlaktia je 12,5 cm; 
- maximálna dĺžka každej podpery predlaktia je 12,5 cm; 
- maximálny sklon každej podpery predlaktia (meraný na opornom povrchu 
ramena) je 15 stupňov; 
- maximálny rozmer prierezu každého predĺženia je 4 cm; 
- Výškový rozdiel medzi oporným bodom predlaktia (stredný bod 
predlakťovej opierky) a najvyšším alebo najnižším bodom predĺženia (vrátane 
príslušenstva) musí byť menší ako 10 cm. 
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(text upravený 7.06.00; 1.01.05; 1.04.07; 1.01.09; 1.02.12; 1.10.12; 29.04.14;15.10.18; 
25.06.19). 

 
 

1.3.024   Akékoľvek  zariadenie,  pridané  alebo  umiestnené  do  štruktúry  bicykla, 
určené  na  zníženie,  alebo  majúce  takýto  efekt,  odporu  vzduchu  alebo 
umelo zvýšiť pohon, ako napríklad ochranné štíty aerodynamických tvarov, 
kapotážne tvary alebo iné zariadenia pripevnené na bicykel, je zakázané. 
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Ochranný štít je definovaný ako pevná zložka, ktoré slúži ako kryt proti 
vetru alebo ochrana proti vetru, ktorý má chrániť ďalší fixný prvok bicykla, 
určený na zníženie odporu vzduchu. 

 

 

 
Kapotážny tvar je definovaný ako predĺženie alebo zoštíhlení profilu. 

Aerodynamický tvar je tolerovaný pokiaľ pomer dĺžky L k priemeru   D 

neprekročí hodnotu 3. Toto pravidlo sa nevzťahuje na rám a vidlicu bicykla. 
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praktický spôsob potvrdzujúci existenciu kapotáže pohybujúcej sa časti, napr.  
kolesa:  musí  byť  možné  vložiť  pevnú  kartu  typu  „kreditná  karta“ medzi 
pevnú a pohyblivú časť. 

 
 

Kapotáž je definovaná ako použitie alebo adaptácia súčasti bicykla takým 
spôsobom, ktorý obklopuje pohyblivú časť bicykla, ako sú napríklad kolesá 
alebo reťaz. Preto by malo byť možné prejsť pevnou kartou (ako kreditná 
karta) medzi pevnú a pohyblivú časť. 

 

(text upravený 01.01.17). 

 

1.3.024   Fľaše nesmú byť integrované do rámu a môžu byť umiestnené iba na dolnej 
bis rámovej trubke alebo zadnej rámovej trubke, na vnútornej strane rámu. 

Prierez fľaše používanej na pretekoch nesmie presiahnuť 10 cm alebo byť 
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menší ako  4  cm, objem fľaše  musí byť  minimálne 400  ml  a  maximálne 
800 ml. 

 

(článok platný od 1.10.11; text upravený 1.01.13). 
 

1.3.024   Každý  bicykel  môže  byť  vybavený vstavaným technologickým zariadením  
        ter ( okrem    iného     telemetria,     jednotky     transpondérov,     jednotky    GPS  

a videokamery), ktoré  je  určené  na  zhromažďovanie alebo  prenos  dát,  
informácií alebo obrázkov.   Bicykle   môžu   byť   vybavené   takýmto 
zariadením za predpokladu, že je v súlade s nasledujúcimi podmienkami: 

 

    Systém    upevnenia    zariadenia    musí    byť    určený    pre    použitie 
na bicykloch a nemôže ovplyvniť funkciu akejkoľvek časti bicykla; 

 

    Systém upevnenia zariadenia nesmie povoliť možnosť, aby sa zariadenie 
počas   pretekov   dalo   odstrániť;   zariadenie   je   teda   považované 
za neodnímateľné; 

 

  Všetky údaje vyplývajúce zo vstavaného technologického zariadenia 
pretekára sa nesmú prenášať počas pretekov na tretiu osobu. 

 

Každé zamýšľané použitie vstavaného technologického zariadenia tímom 
alebo pretekárom, vyžaduje predchádzajúce schválenie UCI alebo 
organizátorom so súhlasom UCI. Žiadosti o povolenie sa posudzujú okrem 
iného na kritériách rovnakého prístupu k zariadeniu, športovej spravodlivosti 
a nedotknuteľnosti a musia byť tiež v súlade s článkom 1.3.006.  
UCI za držiteľov licencie nepreberá akékoľvek následky,  vyplývajúce  z  
inštalácie  a použitia  vstavaných technologických zariadení,  ani za skryté 
vady alebo nespôsobilosť. 

 

Z dôvodu jasnosti sa vyššie uvedený bod 2 sa nevzťahuje na odnímateľné 
počítače / informačné systémy pretekárov. 

 
 

(článok platný od 1.1.16; upravený 15.02.19). 
 
 

1.3.024   UCI môže namontovať alebo vymenovať svojich delegátov alebo rozhodcov, 
quarter    aby   namontovali   vstavané   technologické   zariadenie  na  účely   zistenia  

technologických podvodov počas súťaže. Odmietnutie tímom alebo 
pretekárom dodržiavať pokyny na nosenie takýchto vstavaných 
technologických zariadení môže viesť k uloženiu disciplinárnych opatrení v 
súlade s článkom 1.3.003a 

 

(článok platný od 15.02.19). 
 

1.3.025  Voľnobežky, viacnásobné prevody a brzdy nie sú povolené pre použitie na 
dráhe počas pretekov alebo tréningu. 
Kotúčové brzdy sú povolené v cyklokrose na tréning aj preteky. 
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Kotúčové brzdy sú povolené na tréning aj preteky na horských bicykloch. 
Kotúčové brzdy sú povolené na tréning aj preteky v cestnej cyklistike a 
časovkách. 
Kotúčové brzdy sú povolené na tréning aj preteky v BMX. 
Kotúčové brzdy sú povolené na tréning aj preteky v cyklotriale. 
Pre preteky na ceste a cyklokrose, použitie pevného prevodu je zakázané: je 
potrebný brzdový systém, ktorý pôsobí na obe kolesá. 

 
(text upravený 1.09.04; 1.01.05; 1.01.09, 1.07.09; 1.07.10; 27.03.17; 1.07.18). 
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Sekcia 3: Športový úbor 

 
§ 1   Všeobecné podmienky 

 

1.3.026  Každý pretekár je povinný nastúpiť na štart pretekov v drese a v krátkych 
nohaviciach,  prípadne  v jednodielnom  úbore  nazývaný  kombinéza.  Za 
krátke nohavice sa považujú tie, ktoré končia nad kolenami. 
Dresy bez rukávov sú zakázané. 

Avšak,  pre  preteky  MTB  downhill  a  4-cross,  BMX,  cyklotrial  a sálová 
cyklistika, sú stanovené osobitné ustanovenia v časti predpisov týkajúcich 
sa príslušných disciplín. 

(text upravený 1.01.02; 1.01.04; 1.01.05). 

1.3.027  Dresy  musia  byť  dostatočne  odlišné  od  dresov  majstrov  sveta,  lídrov 
pohárov a klasifikácií UCI a od národných dresov, aby nedošlo k zámene. 

Naopak, čo sa týka cestnej cyklistiky a konkrétnejšie "Grands Tours",  sú to 
tímy,  ktoré  si  musia  odlíšiť  svoj  dres  od  líderského  dresu  v  celkovej 
klasifikácii jednotlivcov. 

(text upravený 1.01.16). 

1.3.028  S výnimkou prípadov výslovne uvedených v pravidlách, nemôže byť udelený 
alebo nosený žiaden odlišný dres. 

1.3.029 Žiadna časť športového úboru nemôže skrývať nápis na drese alebo 
identifikačné číslo pretekára, obzvlášť na pretekoch a vyhlásení výsledkov. 

(text upravený 1.01.05). 

1.3.030  Dizajn pláštenky musí byť transparentný alebo podobný tímovým dresom, 
využívajúc jednu z hlavných farieb tímu. Meno tímu musí byť na nej 
zobrazené. 

(text upravený 1.01.00, 01.01.15). 

1.3.031  1. Nosenie pevnej ochrannej prilby je povinné na súťažiach a tréningoch 
v nasledujúcich   disciplínach:   dráha,   MTB,   cyklokros,   cyklotrial,   BMX, 
BMX Freestyle, para-cycling a tiež na súťažiach cyklistika pre všetkých. 

2. Počas cestných pretekov sa musí nosiť pevná ochranná prilba. 
Počas tréningu na ceste, nosenie pevnej ochrannej prilby je odporúčané. 
Avšak pretekári musia vždy byť v súlade s právnymi predpismi krajiny. 

3. Každý pretekár je zodpovedný za: 
-   uistiť sa, že prilba je schválená v súlade s oficiálnymi 
bezpečnostnými štandardmi a že prilba môže byť identifikovaná, ako je 
schválená; 
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-  nosiť  prilbu  v súlade  s bezpečnostnými  predpismi,  aby  sa  zabezpečila 
maximálna ochrana, vrátane správneho nastavenia na hlave, ako aj 
korektného nastavenie pásikov pod bradu; 
-  zamedziť akejkoľvek manipulácii, ktorá by mohla ohroziť ochranné 
vlastnosti prilby a nepoužívať helmu, ktorá prešla manipuláciou alebo 
inou udalosťou, pri ktorej by mohlo nastať ohrozenie ochranných vlastností; 
- používať len schválený typ prilby, ktorá nebola poškodená nehodou 
alebo nárazom 
- používať iba prilbu, ktorá nebola zmenená alebo nemala pridaný 
alebo odobraný akýkoľvek prvok z hľadiska dizajnu alebo tvaru 
- používať len príslušenstvo schválené výrobcom prilby. 

(text upravený 5.05.03; 1.01.04; 1.08.04; 1.01.05; 1.02.07; 1.07.11; 1.01.15, 1.01.17; 
27.03.17). 

1.3.032  [zrušený]. 

1.3.033  Oblečenie nemôže meniť morfológiu pretekára a akýkoľvek nepodstatný 
prvok alebo súčasť, ktorého účelom nie je výlučne oblečenie alebo ochrana, 
je zakázané. 

Úpravy hrubosti povrchu odevu sú povolené, ale môžu byť výsledkom iba 
šitia, tkania alebo skladania materiálu. Zmeny drsnosti povrchu musia byť 
obmedzené na profilový rozdiel najviac 1 mm. 

 

Meranie úpravy hrubosti povrchu sa vykoná bez tlaku alebo ťahu na 
oblečení. 

Všetok odev musí zachovávať pôvodnú textúru textilu a nesmie byť 
prispôsobený tak, aby spôsoboval zmenu tvaru. Preto, ak nie je 
opotrebovaný, nesmie v žiadnom prípade obsahovať žiadne samonosné 
prvky alebo tuhé časti. 

(text upravený 1.01.02; 1.01.04; 1.04.07; 1.10.10; 1.02.12; 4.03.19). 

 

1.3.033   Ponožky  a návleky  používané  v  súťaži  nesmú stúpať nad výškou, ktorá je 
        bis  definovaná  polovičnou vzdialenosťou medzi stredom členka a stredom 

kolena. 
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(článok doplnený 15.10.18). 

1.3.034  Počas pretekov, sprievodný personál pretekárov nemôže nosiť iné reklamné 
záležitosti na športovom úbore než tie, ktoré sú odsúhlasené ich tímovým 
pretekárom počas príslušných pretekov. 

 
§ 2   Tímy registrované UCI 

 
Všeobecné podmienky 

1.3.035 Každý tím môže mať len jeden dizajn športového úboru (farby a 
usporiadanie), ktorý nemôže byť zmenený počas kalendárneho roka. 
Akákoľvek   trvalá   zmena   na   úbore   musí   byť   riadne   odôvodnená   a 
predložená na schválenie Prezidentovi   Profesionálnej Cyklistickej Rady 
(Professional Cycling Council) pre UCI WorldTeams, alebo Prezidentovi 
Komisie Cestnej cyklistiky pre ostatné UCI registrované tímy. 

Každý tím môže používať rôzny športový úbor pre jednu celú súťaž každý 
rok. Športový úbor musí byť predložený na schválenie Prezidentovi 
Profesionálnej      Cyklistickej      Rady      (Professional      Cycling      Council) 
pre UCI WorldTeams, alebo Prezidentovi Komisie Cestnej cyklistiky pre 
ostatné UCI registrované tímy najmenej 21 dní pred dotyčnými pretekmi 
Žiadosť môže byť zamietnutá z dôvodov považovaných za odôvodnené pre 
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daný  prípad,  najmä  z akejkoľvek  podobnosti  športového  úboru  s iným 
tímom. 

(Text upravený 1.01.00, 01.01.05, 01.10.09, 1.1.15). 

 
1.3.036  UCI WorldTeams a profesionálne kontinentálne tímy, pred výrobou, musia 

na    UCI    predložiť    na    schválenie    svoj    športový    úbor    najneskôr 
1.  decembra  pred  príslušným  súťažným  rokom.  Ostatné  tímy,  v čase 
registrácie tímu, predložia na schválenie svoje oblečenie na respektívnu 
národnú federáciu, najneskôr 10. decembra pred príslušným súťažným 
rokom. 

(Text upravený 1.01.00, 01.01.04, 01.01.05, 1.10.11, 01.01.15). 

 
1.3.037  Športový úbor pretekárov musí byť vždy totožný s predloženým vzorom. 

(text upravený na 1.01.99). 

 
Reklamné záležitosti 

1.3.038  Meno, logo spoločnosti alebo ochranná známka hlavného partnera musí byť 
prevažujúce (väčšie písmená) a umiestnené v hornej časti dresu, aj na 
prednej, aj na zadnej strane. 

Ak sú dvaja hlavní partneri registrovaní na UCI, najmenej jeden z nich sa 
musí umiestniť ako je uvedené vyššie. 

 
1.3.039  Poradie dvoch hlavných partnerov, ktorí sa umiestňujú dres, sa môže meniť 

z jedných pretekov na druhé počas kalendárneho roka. 

 
1.3.040  [zrušený 1. januára 1998]. 

 
1.3.041  [zrušený]. 

 
1.3.042  Ostatné  reklamné  nápisy  môžu  byť  voľne  používané  a  môžu  sa  líšiť 

z jedných pretekov alebo krajiny na druhé. 
 

1.3.043 Vo všetkých prípadoch, reklamné záležitosti a ich usporiadanie musí byť 
rovnaké pre všetkých pretekárov pre daný tím v rovnakej súťaži. 

(text upravený 1.01.00, 01.01.05). 
 

1.3.044  V súťažiach   na   dráhe,   po   vzájomnej   dohode   medzi   usporiadateľom 
pretekov a tímom, tímový dres môže byť nahradený dresom bez reklám, 
dokonca aj bez samotného názvu tímu. 

 
Počas  6-dňových  pretekov,  usporiadateľ  môže  nariadiť  používať  dresy 
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s reklamou podľa jeho výberu, ale musí umožniť pretekárovi umiestniť logo 
svojho sponzora do obdĺžnika vysokého maximálne 6 cm. 

 
(text upravený 1.01.00, 01.01.05). 

 
§ 3   Regionálne tímy a kluby 

 

Všeobecné pripomienky 

1.3.045  Pre preteky v národnom kalendári, môže družstvo používať iba jeden dizajn 
športového úboru (farby a usporiadanie), ktoré musí zostať nezmenené po 
celý kalendárny rok. V iných ohľadoch, o   týchto   záležitostiach   rozhoduje 
národná federácia krajiny, kde sú preteky usporiadané. 
Pre akcie v medzinárodnom kalendári, nižšie uvedené pravidlá platia pre 
pretekárov, ktorí patria do regionálneho tímu alebo klubu, s výnimkou 
pretekárov, ktorí sú členmi tímu registrovaného UCI. 

 
(text upravený na 1.1.05). 

 
1.3.046  Každý tím, regionálny alebo klub, z ktorého sa jeden alebo viac jazdcov 

zúčastňuje  akcie   v medzinárodnom  kalendári,  musí   na   začiatku  roka 
oznámiť  údaje  o  svojom  športovom  úbore  na  národnej  federácii  a tak 
podrobne určiť farby, ich usporiadanie a hlavných sponzorov. 

Názov regiónu a / alebo klubu sa môže objaviť na drese v plnej výške alebo 
v skrátenej forme. 

(text upravený na 1.1.05). 

 
1.3.047  Pretekári v klube musia mať jednotný, presne vyhovujúci športový úbor, 

ako je uvedené v článku 1.3.046. Ak nie je špeciálne stanovené, žiaden 
pretekár nesmie jazdiť vo farbách akékoľvek iného združenia alebo iného 
klubu než je uvedené na licencii jeho klubu. 

 
Reklama 

1.3.048  Kluby môžu umiestniť názvy (logá alebo ochranné známky) ich obchodných 
sponzorov na športový úbor reklamným spôsobom. 

Predchádzajúca písomná  dohoda  musí  byť  uzatvorená  medzi  klubom  a 
sponzorom. 
 

1.3.049  Názov, logo alebo ochranné známky sponzora (ov) môžu byť na drese voľne 
umiestnené.  Na dres môžu byť umiestnené aj ďalšie nápisy, ktoré sa môžu 
dokonca líšiť od pretekov k pretekom či od krajiny ku krajine bez akékoľvek 
obmedzenia a počtu. 
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1.3.050   [zrušený 1. januára 2005]. 
 

§ 4   Líderské dresy 
 

Etapové preteky 
1.3.051  Vzhľad líderskych dresov v klasifikáciách na etapových pretekoch musí sa 

dostatočne líšiť od tímových a klubových dresov, rovnako aj od národných 
dresov, dresov majstrov sveta a od lídrov UCI pohárov, sérií a klasifikácií. 

 
(text upravený na 1.1.05). 

 
1.3.052  (N) Líderský dres pre individuálnu klasifikáciu jednotlivcov je povinný. 

 
1.3.053  (N)   Reklama  na   líderských  dresoch  je   rezervovaná  pre  organizátora 

pretekov. 
 

Avšak, na hornej časti prednej a zadnej časti dresu, v obdĺžniku 32 cm 
vysokom a 30 cm širokom, na bielom pozadí v jeho spodnej časti vysokej 
22 cm, musí byť vyhradená tímom pre ich použitie. Horná vodorovná časť 
obdĺžnika sa zhoduje s najnižším bodom goliera dresu. Hlavný partner(i) 

tímu tam môže byť umiestnený(í), na rozdiel od všetkých ostatných reklám. 

 
Toto ustanovenie platí aj pre nosenie líderskej kombinézy; spodná časť 
krátkych nohavíc kombinézy, na  každej  nohe,  musí  byť  rezervovaná pre 
tímovú reklamu v horizontálnom páse širokom 9 cm. 

 
(text upravený 1.01.00; 1.01.05; 1.01.16). 

 
1.3.054  Držiteľ  líderskeho  dresu  je  oprávnený  prispôsobiť  farbu  jeho  krátkych 

nohavíc k farbe tohto dresu. 
(text upravený 1.01.99). 

 
1.3.055 Pri etapách časovkách, lídri môžu nosiť aerodynamické dresy alebo 

kombinézy  svojich  tímov,  ak  im  organizátor  neposkytne  aerodynamický 
dres alebo kombinézu. 

 
(text upravený 1.01.05). 
 

UCI poháre, série a klasifikácie 
1.3.055  1. Dizajn  líderskych  dresov   pre  UCI  poháre,  série  a    klasifikácie  je 

bis stanovený UCI a je jej exkluzívnym vlastníctvom. Tieto dresy nemôžu byť 
reprodukované bez autorizácie UCI. 
Nemôžu byť menené, okrem reklamného miesta určeného pre tím držiteľa. 

 
2. Reklamy na líderskych dresoch pre UCI poháre, série a klasifikácie sú 
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rezervované pre UCI. 
Avšak, na hornej časti prednej a zadnej časti dresu, v obdĺžniku 32 cm 
vysokom a 30 cm širokom, na bielom pozadí v jeho spodnej časti vysokej 
22 cm, musí byť vyhradená tímom pre ich použitie. Hlavný partner (i) tímu 
tam môže byť umiestnený, na rozdiel od všetkých ostatných reklám. 

 
Toto ustanovenie platí aj pre nosenie líderskej kombinézy; spodná časť 
krátkych nohavíc kombinézy, na  každej  nohe,  musí  byť  rezervovaná pre 
tímovú reklamu v horizontálnom páse širokom 9 cm. 

 
3. Držiteľ líderskeho dresu je oprávnený prispôsobiť farbu jeho krátkych 
nohavíc k farbe tohto dresu. 
4. Pri etapách časovkách, lídri môžu nosiť aerodynamické dresy alebo 
kombinézy svojich tímov, ak im UCI neposkytne aerodynamický dres alebo 
kombinézu. 

 
(text upravený 1.01.05; 1.09.05; 1.01.06; 1.01.09; 1.07.17). 

 
§ 5   Dresy národného tímu 

 

1.3.056  Národné federácie predložia pre overenie rozhodcovskému zboru pretekov, 
ako je uvedené v článku 1.3.059, vzor dresu národného tímu. Dizajn, farba, 
miesto a veľkosť reklamných plôch overeného úboru musí byť zhodné pre 
všetkých športovcov zúčastnených na príslušnej súťaži. 

 
Odporúčame  vám,  predložiť  UCI  svoje  národné  dresy  ešte  pred  ich 
odoslaním do konečnej výroby. 
 
(text upravený 17.07.98; 1.01.04; 25.06.07). 

 
1.3.057  Nasledovné reklamné plochy na národnom drese sú povolené: 

• predná časť dresu: 2 obdĺžnikové zóny o veľkosti maximálne 80 cm2; 

• zadná časť dresu: obdĺžnikový pás maximálne 20 cm vysoký; 

• oblasť zahŕňajúca ramená a rukávy: pás maximálne 9 cm vysoký; 

• na stranách dresu: 9 cm široký pás; 

• na stranách krátkych nohavíc: 9 cm široký pás; 

• zadná časť krátkych nohavíc: obdĺžnikový pás 20 cm vysoký; 
štítok výrobcu (30 cm2) sa môže objaviť len raz na drese a raz na každej 
nohe krátkych nohavíc. 

 

Reklama, ako je uvedené vyššie, sa použije na základe uváženia národnej 
federácie. 
Reklama  na  drese  a krátkych  nohaviciach sa  môže  líšiť  od  jedného 
pretekára k druhému. 
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Dizajn dresu a krátkych nohavíc sa môže líšiť od jednej kategórie pretekárov 
ku druhej. 

 

Reklama na ochranných nohaviciach nosených na súťažiach zjazd MTB, 
cyklotrialu  a BMX  nie  je  predmetom  obmedzenia  reklamy  na  krátkych 
nohaviciach. 

 

Dodatočne sa môže objaviť meno pretekára na zadnej časti dresu. 
 

Hore  uvedené  opatrenia  sa  tiež  vzťahujú aj  na  ostatné  časti  oblečenia 
nosených počas súťaže (pláštenky, bundy, atď.). 

 

(text upravený 1.01.00, 1.01.03, 1.1.04, 01.01.05; 01.01.17; 8.02.18). 
 

1.3.058  Reklamné plochy sú rezervované pre použitie pre národné federácie okrem 
nasledovných prípadov: 
a) svetový pohár na dráhe 
pre pretekárov, ktorí patria do tímu registrovaného UCI, reklamné priestory 
sú vyhradené pre tím, s výnimkou obdĺžnikovej zóny 64 cm2 na prednej 
strane dresu, ktorá je vyhradená pre národnú federáciu. 

 
b) cyklokros Svetový pohár 
[ text presunutý do článku 5.3.010] 

 
c) BMX majstrovstvá sveta, kontinentálne majstrovstvá a challenger-e 
V prípade, že pretekár má jedného alebo viac sponzorov, obdĺžnik o výške 
10 cm na prednej časti dresu je vyhradený pre ich použitie. V takomto 
prípade  tieto  obdĺžniky  predstavujú  jediné  možné  reklamné  plochy  na 
týchto častiach dresu. Ak, a iba vtedy, ak nie je na drese žiadna reklama pre 
sponzorov pretekára, národná federácia môže využiť dve  obdĺžnikové zóny 
64 cm2 na prednej časti dresu. Ostatné reklamné plochy na drese (pásy na 
ramenách, rukávoch a bokoch) sú vyhradené v prvom rade pre národnú 
federáciu. 

 
Každý pretekár, ktoré získal UCI trvalé číslo (ako je uvedené v § 10, časti 6 
pravidiel UCI), musí si vytlačiť číslo na svoj drese podľa nasledujúceho 
pravidla: 
A. Farba čísla musia byť v silnom kontraste s farbou pozadia. 
B. Vzdialenosť medzi číslicami musí byť 1,5cm 
C. Minimálna výška čísla musí byť 20 cm 
D. Šírka čísel musí byť: 

- Minimálne 10 cm pre jednu číslicu čísla 
- Minimálne 20 cm pre dve číslice čísla 
- Minimálne 25 cm pre tri číslice čísla 

E. Musí byť minimálne 5 cm voľného priestoru bez reklamy okolo čísla. 
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F. Ako možnosť, musí sa zobrazovať jeho priezvisko krížom cez ramená, 
ponad číslo. 

 
(text upravený 17.07.98, 01.01.05, 14.10.08, 19.06.09;1.07.18). 

 
1.3.059  Nosenie národného dresu je povinné: 

• na Majstrovstvách sveta 

• na Kontinentálnych majstrovstvách 

• pre pretekárov národného tímu 

• počas  Olympijských  a Paraolympijských Hier,  v súlade  s pravidlami  IOC 
a NOC. 
Kontinentálni a národní majstri musia súhlasiť s týmto  pravidlom a nosiť 
národný dres počas hore uvedených súťaží. 

 
(text upravený 1.01.98; 1.01.04; 1.01.05; 1.01.06; 1.10.10; 26.07.17) 

 
§ 6   Dres majstra sveta 

 

1.3.060  Právo nosiť „dúhové farby“ je výhradným vlastníctvom UCI. 
Akékoľvek komerčné využitie dúhových farieb je prísne zakázané. 

 
(text upravený 1.10.10) 

 
1.3.061  Dizajn, vrátane farieb a usporiadania, každého dresu majstra sveta podľa 

kategórie a/alebo disciplíny, rovnako ako aj charakteristické logo Majstra 
sveta UCI Tímu v časovke družstiev, sú výhradným vlastníctvom UCI. Dresy 
a charakteristické logo Majstra sveta UCI Tímu v časovke družstiev, nesmú 
byť  reprodukované  bez  povolenia  UCI.  Dizajn  nemôže  byť  v  žiadnom 
prípade upravovaný. 

 
(text upravený 1.10.10; 1.07.12) 

 
1.3.062  [zrušený 1. januára 2005]. 

 
1.3.063  Až do dňa pred majstrovstvami sveta v nasledujúcom roku, majstri sveta 

musia nosiť majstrovský dres na všetkých súťažiach v disciplíne, špecialite 
a kategórii, v ktorej titul získali, a na žiadnej inej súťaži. 

 
Tím Majster sveta z  UCI časovky tímov musí nosiť charakteristické logo 
na   svojich   dresoch   na   všetkých   cestných   pretekoch   od   1.   januára 
do 31. Decembra, v roku nasledujúcom po Majstrovstvách sveta. 

 
Majster sveta v časovke jednotlivcov nie je oprávnený nosiť dres Majstra 
sveta na pretekoch v časovke družstiev. 
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Na 6-dňových pretekoch, iba majstri sveta z bodovacích pretekov dvojíc 
môžu nosiť majstrovský dres, aj keď majstrovská dvojica nejazdí spolu. 

 
V para-cycling, pre Tandemy (B), Tímovú štafetu (TR) a Tímový šprint (TS), 
iba majstri sveta musia nosiť dúhový dres, aj keď pár alebo tím sa následne 
rozpadne. 

 
Dres Majstra sveta  alebo charakteristické logo pre Tím Majster sveta z UCI 
časovky tímov, musí byť nosené pri každej príležitosti s verejnou publicitou, 
najmä počas súťaží, slávnostného odovzdávania cien, tlačových konferencií, 
televíznych interview, autogramiády, fotografovania a iných príležitostí. 

 
(text upravený 1.01.05, 1.01.06, 1.10.10, 01.07.12, 1.10.13). 

 
1.3.064  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 nižšie, iba aktuálny majster sveta môže 

nosiť dúhové lemovanie na jeho športovom vybavení (ako je bicykel, prilba, 
tretry),  podľa technických špecifikácií uvedených v brožúre, ktoré mu budú 
zaslané od UCI. Avšak, môže používať športové vybavenie nesúce dúhové 
lemovanie iba na súťažiach v disciplíne, špecialite a kategórii, v ktorej titul 
získali, a na žiadnej inej súťaži. 

 

Aktuálny  majster  sveta  v  časovka  jednotlivcov  je  oprávnený  používať 
dúhové pásy na jeho časovkárskom bicykli na časovkách jednotlivcov a 
na časovkách družstiev. 

 

Keď už nie je aktuálnym držiteľom titulu majstra sveta, pretekár môže nosiť 
dúhové lemovanie na golieri a rukávoch svojho dresu, okrem akéhokoľvek 
iného zariadenie, presne podľa technické špecifikácie uvedenej v brožúre, 
ktorá  mu  bude  zaslaná  od  UCI.  Avšak,  takýto  dres  môže  nosiť  iba 
v  disciplíne, špecialite a kategórii, v ktorej titul získal, a na žiadnej inej 
súťaži. V súlade s ustanoveniami 1.3.056 a 1.3.059, nie je oprávnený pridať 
si dúhové lemovanie na svoj národný dres. 
Akékoľvek športové vybavenie, pred výrobou, nesúce dúhové lemovanie 
musí predložené UCI na schválenie. 

 

(text upravený 01.01.05, 09.01.05, 24.09.07, 1.10.10, 1.01.15). 

 
1.3.065 [článok zrušený 1.07.17] 

 
1.3.066  Na  dres  Majstra  sveta,  ktorý  je  udeľovaný  na  oficiálnom  ceremoniáli 

nemôžu byť umiestnené iné reklamy než tie, ktoré sú určené UCI. 

 
1.3.067  Majster sveta je oprávnený umiestniť si na svoj majstrovský dres reklamu 

nasledujúci deň po oficiálnom ceremoniáli až do dňa pred ďalšími 
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Majstrovstvami sveta. 

 
Presné umiestnenie reklamy je definované v brožúre, ktorú UCI poskytne 
každej národnej federácii, ktorej pretekár sa stane majstrom sveta. 

 
Nositeľ dresu majstra sveta je oprávnený prispôsobiť si farbu krátkych 
nohavíc k dresu majstra sveta. 

 
(text upravený 1.01.01; 1.10.10). 

 
§ 7   Dres národného majstra 

 

1.3.068  Národní majstri musia   nosiť   svoje   majstrovské  dresy   na   všetkých 
súťažiach v disciplíne, špecialite a kategórii, v ktorej titul získali, a na žiadnej 
inej súťaži. 

Národný  majster  v  časovke  jednotlivcov  nie  je  oprávnený  nosiť  dres 
Národného majstra na pretekoch v časovke družstiev. 

Ak v pretekoch Madison nie je jeden z dvojice národným majstrom, obaja 
pretekári musia mať ten istý tímový dres. Na 6-dňových pretekoch, iba 
národní majstri z bodovacích pretekov dvojíc môžu nosiť majstrovský dres, 
aj keď majstrovská dvojica nejazdí spolu. 

 
(N) Keď už nie je aktuálnym držiteľom titulu národného majstra, pretekár 
môže nosiť lemovanie v národných farbách na golieri a rukávoch svojho 
dresu a krátkych nohavíc, presne podľa technických špecifikácií určených 
národnou federáciou. Avšak, takýto dres môže nosiť iba v disciplíne, 
špecialite a kategórii, v ktorej titul získal, a na žiadnej inej súťaži. Napriek 
tomu, národný majster je oprávnený používať lemovanie v národných 
farbách na svojej kombinéze v časovkách jednotlivcov a tímových 
časovkách. 

 
Dres národného majstra musí byť nosený vždy, keď sa pretekár podieľa na 
aktivitách na dráhe, počas slávnostného odovzdávania cien, tlačových 
konferenciách, televíznych  interview, autogramiády, a iných príležitostiach, 
ktoré vyžadujú dobrú prezentáciu. 

(text   upravený   1.01.99;   1.01.04;   1.01.05;   1.01.06;   1.10.10;   1.01.13; 1.01.15; 
1.07.17; 22.10.18; 23.10.19). 

 
1.3.069  Špecifiká  týkajúce  sa   dizajnu   dresu  národného  majstra  sú   popísané 

v brožúre,  ktorá  je  k  dispozícii  na  internetových  stránkach  UCI.    
Tieto špecifiká sú použiteľné pre všetky disciplíny. 

Pred výrobou, dizajn dresu národného majstra (farby, vlajky, kresba) 
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duplikovaný pretekárom, ktorý titul získal, musí byť schválený príslušnou 
národnou federáciou a musí rešpektovať zodpovedajúce rozloženie. 
Každá národná federácia, musí mať svoj dizajn národného dresu pre každú 
disciplínu   zaregistrovaný   na   UCI   najmenej   21   dní   pred   príslušnými 
národnými majstrovstvami. 

Nositeľ dresu národného majstra je oprávnený prispôsobiť si farbu krátkych 
nohavíc k dresu národného majstra. 

Avšak, na základe predchádzajúceho súhlasu príslušnej národnej federácie 
a namiesto nosenia tradičného dresu národných majstrov v zmysle článku 
1.3.068, národní majstri v MTB DHI, MTB 4X a BMX majú možnosť používať 
odlišný dres národného majstra, ktorého rukáv na ľavej paži reprezentuje 
národnú vlajku pretekára. Žiadna reklama nie je povolená na ľavom rukáve 
dresu národného majstra.   Okrem rukáva ľavého ramena a bez toho, aby 
boli  dotknuté  ustanovenia  článku  1.3.026  až  1.3.044,  zvyšné   plochy 
(napr. predná a zadná časť, pravý rukáv) sú nechané k dispozícii pretekárom 
pre svojich obvyklých sponzorov. Špecifikácie sú popísané v brožúra 
dostupnej na internetových stránkach UCI. 

(text upravený 1.01.01; 1.01.04; 1.10.10; 1.07.11) 

 
§ 8   Dres kontinentálneho majstra 

 

1.3.070   Ak na kontinentálnych majstrovstvá sa udeľuje dres, môže ho pretekár nosiť 
na všetkých súťažiach v disciplíne, špecialite a kategórii, v ktorej titul získal a 
tak dlho, ako je držiteľom titulu. 

Kontinentálne konfederácie, podľa svojho uváženia, môžu prikázať nosenie 
dresu kontinentálneho majstra v disciplíne, špecialite a kategórii. Ak v 
pretekoch Madison nie je jeden z dvojice kontinentálnym majstrom, obaja 
pretekári musia mať ten istý tímový dres. 

 

Oprávnené  reklamné  plochy  sú  identické  s tými,  ktoré  platia  pre  dres 
majstra sveta. 
Dizajn dresu kontinentálneho majstra (farby, vlajka, kresby) duplikovaný 
pretekárom, ktorý titul získal, musí byť schválený príslušnou kontinentálnou 
konfederáciou a musí rešpektovať posledné rozloženie. 

(text upravený 1.01.04, 1.01.05, 9.01.05; 1.07.17; 23.10.19) 
 

§ 9   Priorita dresov 
 

1.3.071  Bez  toho,  aby  boli  dotknuté  príslušné  ustanovenia  platné  pre  všetky 
disciplíny, v prípade, že rôzne ustanovenia vyžadujúce nosenie odlišných 
dresov, ktoré sa vzťahujú na jedného pretekára, priorita dresov musí byť 
nasledovná: 
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1.   dres lídra súťaže na etapových pretekoch 
2.   dres majstra sveta 
3.   dres lídra súťaže pohára, série alebo UCI klasifikácie 
4.   dres kontinentálneho majstra  
5.   dres národného majstra 
6.   národný dres 

 

(text upravený 26.08.04; 1.01.05; 1.01.06, 1.02.07; 1.09.08; 1.01.09; 1.10.09; 
1.10.10; 1.10.13; 1.01.15; 1.01.17; 26.07.17) 

 
§ 10 Sankcie 

 

1.3.072  Nasledovné   priestupky   budú   penalizované   ako   je   uvedené   nižšie: 
(Sumy sú pokuty v CHF) 

 

1. Neregulárny športový úbor (farba alebo usporiadanie) 

-   Pretekár: 50 až 200 a nepovolenie štartu 
-   Team: 250 až 500 pre pretekára 

2. Neregulárna reklama 
2.1 Tím, za pretekára nesúceho neregulárnu reklamu: 

- Dres: 500 až 2 100 a nepovolenie štartu dotyčnému pretekárovi 

- Krátke nohavice: 300 až 1 050  a nepovolenie  štartu  dotyčnému 
pretekárovi 

- Kombinéza: 700 až 3    000    a nepovolenie    štartu    dotyčnému 
pretekárovi 

 
2.2 Líderský dres 

- Organizátor: 1 000 až 2 100   za   dotyčného   pretekára   a pretekár 
nemá povinnosť nosiť dres 

- Team: 1 000 až    2 100  za  dotyčného  pretekára  a pretekár  nemá 
povinnosť nosiť dres 

 
3. Líderský dres 

3.1 Nedostupnosť  dresov  alebo  kombinéz  požadovaných  pravidlami 
pretekov 

- Organizátor: 1 000 až 2 100 za dotyčného pretekára 
3.2 Líderský dres alebo kombinéza nevhodné na nosenie 

- Organizátor: 1 000 až 2 100 za dotyčného pretekára 
3.3 Pridelenie neautorizovaného dresu 

- Organizátor: 1 000 až 2 100 za dotyčného pretekára 

 
4. Pretekár, ktorý nenosí: 

- Dres  majstra  sveta: tím:  2  500  až  5  000  a nepovolenie  štartu 
dotyčnému pretekárovi 
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- Líderský dres UCI pohára, okruhu, série alebo klasifikácie: 

- Tím: 2 500 až 5 000 a nepovolenie štartu dotyčnému pretekárovi 

- Pretekár:   nepovolenie   štartu   a   strata   50   bodov   z dotyčnej   UCI 
klasifikácie 

- Dres národného majstra: tím: 2 500 až 5 000 

- Národný športový úbor: tím: 500 až 1 000 za pretekára a nepovolenie 
štartu dotyčným pretekárom 

 
5. Národný športový úbor: 

- Nedodanie na UCI (článok 1.3.056): Národná federácia: 500 až 10 000 

 
6. Športové vybavenie majstra sveta: 

- V rozpore s článkom 1.3.066 alebo 1.3.067: pretekár: 2 000 až 100 000 

- Nosenie dresu v inej disciplíne, špecialite alebo kategórii, než v ktorej 
titul získal: pretekár: 2000 až 10000 

- V rozpore s článkom 1.3.065: pretekár: 200 až 10 000 

- V rozpore s článkom 1.3.064: pretekár 2 000 do 10 000 

- Nenosenie  loga  UCI  pre  Tím  Majster  sveta  z  UCI  časovky  tímov: 
tím: 10,000 

 
7. Dres národného majstra: 

- V rozpore s článkom 1.3.068, druhý odsek: pretekár: 200 až 10 000. 
 

Výška vyššie uvedených pokút sa zdvojnásobí v prípade priestupku počas 
majstrovstiev sveta. 

 
(text upravený 1.03.01; 1.01.04; 1.01.05; 1.10.10; 1.07.11; 1.07.12) 
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Sekcia 4: Identifikácia pretekárov 
 

Identifikačné čísla 
1.3.073  Počas  pretekov,  identifikácia  pretekárov  sa  robí  podľa  nasledovného 

rozvrhu: 

 
 

Disciplína / špecialita 
Chrbtové 

číslo 
Rámové 

číslo 
Číslo na 
ramená 

Číslo na 
riadidlá 

Cesta     
Jednodňové preteky 2 1   
Etapové preteky 2 1   
Časovky 1    
Cyklokros 1  2  
Dráha     
Šprint 2    
Stíhačka jednotlivcov 1    
Stíhačka družstiev 1    
1km TT 1    
500 m TT 1    
Bodovačka jednotlivcov 2    
Keirin 2    
Tímový šprint 1    
Bodovačka dvojíc 2    
Omnium 
(všetky podujatia) 

 

2    

 

BMX  2 (priečne) 
** 

 
 

1 

MTB 
(všetky podujatia) 

 

1   
 

1 

Cyklotrial 1   1 
 

*  Čísla  na  ramená musia  byť  nosené v hornej časti  ramena na  prednej 
strane, aby boli videné čelne. 
** Rámové čísla sa používajú v BMX iba ak je to vyžadované a citované 
v propozíciách pretekov.  
 
Bicykel alebo pretekár môže byť vybavený elektronickým zariadením na účely 
sledovania polohy pretekára počas pretekov. Pretekári a tímy musia vyhovieť 
každej takejto žiadosti organizátorov a / alebo UCI, jej zástupcov a rozhodcov. 

 
(text upravený 1.01.01; 1.01.04; 1.01.05; 1.09.05; 1.01.06; 1.02.11; 1.02.12; 05.02.15; 
15.02.19). 

 
1.3.074  Ak nie je určené inak, štartovné čísla musia mať čierne číslice na bielom 

pozadí. 
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1.3.075  Číslice a čísla musia byť nasledovných rozmerov: 

 
  

 
Chrbtové 

číslo 

Rámové 
číslo 

& Nálepky 
na prilby 

pre 
handbike-y 

 
 

Čísla na 
ramená 

 

 
 

Čísla na riadidlá 

Výška 18 cm 
15 cm MTB 

9 cm 9 cm 15 cm MTB 
20 cm BMX 
11 cm Cyklotrial 

Šírka 16 cm 
14 cm MTB 

13 cm 7 cm 14 cm MTB 
25 cm BMX 
16 cm Cyklotrial 

Číslice 10 cm 6 cm 5 cm 8 cm MTB 
10 cm BMX 
10 cm Cyklotrial 

Šírka číslice 1,5 cm 0,8 cm 0,8 cm 1,5 cm MTB 
1,5 cm BMX 
1,5 cm Cyklotrial 

Reklama výška 6 cm 
v dolnej 

časti 
MTB výška 

2,5 cm 
v hornej 
a dolnej 

časti 

obdĺžnik 
11x2 cm 
v dolnej 

alebo 
hornej 
časti 

výška 1,5 
cm v dolnej  

a vrchnej 
časti 

- MTB výška 2,5 - 4 cm 
v hornej alebo dolnej 
časti 
- BMX vyššia výška 
6 cm vo vrchnej časti 
- Cyklotrial vyššia výška 
2,5 cm v dolnej časti 

 
(text upravený 1.01.01; 1.01.04; 1.10.09; 1.01.11; 13.03.15; 1.07.17; 1.01.19). 

 
1.3.076  Pretekári sa musia uistiť, že ich identifikačné čísla sú viditeľné a čitateľné za 

každej situácie. Identifikačné číslo musí byť pripevnené a nesmie myť 
prehnuté alebo inak upravované. 

 
(text upravený 1.01.05). 

 

1.3.077  Identifikačné  čísla  poskytnuté  organizátorom  musia  pretekári  používať 
bez  akejkoľvek  zmeny . Musia byť poskytnuté organizátorom zdarma, potom 
čo rozhodcovský zbor skontroloval licenciu pretekára. 

 

(text upravený 1.01.05; 1.01.17) 
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1.3.078  Na Majstrovstvách sveta, identifikačné čísla sú poskytované UCI. Reklamné 
plochy sú rezervované pre UCI. 

 
(text upravený 1.01.05). 

 
1.3.079  [zrušený 1. Januára 2005] 

 
1.3.080  Každý   pretekár,   ktorý   vzdá   preteky,   si   musí okamžite   sňať   svoje 

identifikačné číslo. 
 

(text upravený 1.01.05). 
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Tretí Diel  DOPLNOK ustanovení SZC k Pravidlám UCI 
Časť 1. Všeobecné ustanovenia 

 
§ 1  Zmeny a úpravy voči pravidlám UCI 

 

1.1.006n Doplnenie bodu 
SZC zabezpečí, že držiteľ licencie bude na pretekoch zaradených do 
kalendára SZC adekvátne poistený proti nehodám a osobnej zodpovednosti 
počas celého roku, kedy je licencia vydaná. 

 
1.1.027n Úprava bodu 

Fotografia držiteľa licencie je súčasťou licencie. 
 

1.1.030n Úprava bodu 

Jednodňové licencie musia obsahovať súhlas, že držitelia tejto licencie sa 
podriadia pravidlám UCI a SZC a majú vhodné poistenie počas celého dňa 
alebo všetkých dní, kedy sa podujatie koná. 

 

1.1.036n Doplnenie bodu 

Mládežnícke kategórie (muži + ženy): 
a.   Mini 5-10 rokov  
b.   Mladší žiak 11-12 rokov 
c.   Starší žiak 13-14 rokov 
d.   Kadet 15-16 rokov. 

 

Kategórie Masters (muži + ženy): 
A)   30 – 39 rokov 
B)   40 – 49 rokov 
C)   50 – 59 rokov  
D)   60 – 64 rokov  
E)    65 – 69 rokov  
F)    70 - 74 rokov 
G)    75 a viac rokov 
 
(článok upravený 01.01.18; 28.05.19) 

 
1.2.019n Doplnenie bodu 
 

Slovenský zväz cyklistiky považuje všetky cyklistické preteky organizované 
na území Slovenskej republiky za špecifické a povoľuje na nich štart 
licencovaným pretekárom SZC. 
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Štvrtý Diel  Licenčný poriadok SZC 
 

§ 1  Súlad s pravidlami UCI 
 

1.4.001   Licenčný poriadok SZC je v súlade s licenčným poriadkom UCI, viď Druhý 
Diel Pravidlá UCI – (preklad) Časť 1. Všeobecné ustanovenia, Kapitola I, 
články 1.1.001 až 1.1.033 bis. 

 

§ 2  Postup pri registrácii klubu 
 

1.4.002   Fyzická   osoba   podnikateľ   alebo   právnická   osoba   v zmysle   Stanov 
Slovenského Zväzu Cyklistiky predloží vyplnený formulár „Prihláška na 
registráciu klubu“, dostupný z internetovej adresy 
http://www.cyklistikaszc.sk – registrácia Klubov a Členov, na adresu sídla 
SZC. 

 
1.4.003  SZC  potvrdí  registráciu  len  tým  športovým  klubom,  oddielom,  TJ 

(občianskym združeniam a iným právnym subjektom), ktoré vykonávajú 
pretekársku   alebo   rekreačnú   cyklistiku   alebo   usporiadajú   cyklistické 
preteky.   Táto   prihláška   musí   byť   vyplnená   vo   všetkých   kolónkach, 
v opačnom prípade bude vrátená žiadateľovi a oddiel nebude v SZC 
zaregistrovaný  (s  výnimkou  kolónky  oddielového  trénera,  klub  nie  je 
povinný mať oddielového trénera). 

 
1.4.004   Pri registrácii novovzniknutého klubu je potrebné predložiť: 

- kópiu registrácie stanov klubu – občianskeho združenia na MV SR (alebo 
kópiu registrácie iného právneho subjektu napr. Výpis z obchodného 
registra), 

- kópiu potvrdenia o pridelení IČO, 
- osvedčenie o registrácii DIČ, 
- zápisnicu z klubovej schôdze, na ktorej bol zvolený predseda a štatutári 

klubu. 

 
§ 3  Postup pri vydávaní licencií 

 

1.4.005   Oddiely,  kluby  predložia  vyplnený  platný  formulár  „Žiadosť  o  vydanie 
licencie SZC“, dostupný  z internetovej adresy http://www.cyklistikaszc.sk – 
registrácia Klubov a Členov, na adresu sídla SZC. 

 
1.4.006   Predseda  klubu  alebo  jeho  zástupca  vyplní  strojom  alebo  paličkovým 

písmom formulár žiadosti, v ktorom uvedie u každého žiadateľa tieto údaje: 
Klub alebo športová skupina UCI, meno a priezvisko, dátum narodenia, 
štátnu  príslušnosť,  pohlavie,  adresu  trvalého  bydliska  v  dobe  žiadosti, 
miesto a krajinu trvalého pobytu v poslednom roku (ak sa líši od bydliska v 
dobe  žiadosti),  kto  vydal  poslednú  licenciu  (SZC  alebo  iná  cyklistická 

federácia alebo UCI), kto odmietol vydanie licencie v posledných troch 

http://www.cyklistikaszc.sk/
http://www.cyklistikaszc.sk/
http://www.cyklistikaszc.sk/
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rokoch, iná krajina, kde má žiadateľ tiež bydlisko, prípadne trest, zastavenie 
činnosti v akom termíne (od, do) a kategóriu licencie. 

 
1.4.007   Podpisom a pečiatkou štatutárneho zástupcu oddielu, klubu sa potvrdí, že 

žiadatelia o licenciu uvedení na tomto formulári sú členovia menovaného 
klubu, oddielu, že žiadatelia, ktorí sa zúčastňujú športových podujatí v jej 
aktívnej forme majú platnú lekársku prehliadku, uzatvorené úrazové 
poistenie a že uvedené údaje zodpovedajú skutočnosti. 

 
1.4.008   Žiadateľ  musí  vlastnoručne  podpísať  žiadosť  o  vydanie  licencie  ako  aj 

vydanú licenciu ako prejav súhlasu s pravidlami UCI a SZC. 
 

1.4.009   Žiadateľ o licenciu v kategórii elite, ktorý ma riadne uzatvorenú zmluvu so 
športovou skupinou UCI  doloží k  žiadosti o  licenciu kópiu tejto  zmluvy. 

 
1.4.010   Žiadateľ o  licenciu v  kategórii tréner, lekár,  masér  a  rozhodca doloží k 

žiadosti o licenciu doklad o získaní príslušnej kvalifikácie. 

 
1.4.011   Predseda klubu alebo žiadateľ uhradí poplatok za licenciu podľa Finančných 

náležitostí SZC bezhotovostným prevodom na číslo bankového účtu, 
uvedenom na internetovej stránke. 

 
§ 4  Zvláštne ustanovenia 

 

1.4.012  Licencie budú vydávané iba členom tých klubov, oddielov, ktoré sú pre 
príslušný rok riadne zaregistrované v SZC. 

 
1.4.013   Licencie nebudú vydávané členom alebo klubom, oddielom, ktoré nemajú 

vyrovnané záväzky voči SZC. 

 
1.4.014   Maratónsku národnú licenciu je možné použiť výhradne iba na maratónoch 

XCM a SP XCM. Licencia  je  platná  jeden  rok.  Na  požiadanie  ju  vystaví 
sekretariát SZC. 

 
1.4.015   Detskú národnú licenciu je možné použiť výhradne iba na pretekoch Detskej 

Tour Petra Sagana (DTPS). Licencia je platná jeden rok. Na požiadanie ju 
vystaví sekretariát SZC. 

 
1.4.016   Vo všetkých cyklistických odvetviach musí pretekár pretekať celú sezónu 

v kategórii, ktorú má uvedenú na licencii. Prechod z kategórie do kategórie 
je povolený len podľa článku 1.4.017. 

 
 (článok doplnený 01.01.18) 
 

1.4.017     Pretekár (muž alebo žena), ktorý v kalendárnom roku dosiahol vek 30 rokov 
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a viac, môže požiadať o zmenu kategórie z kategórie Muži alebo Ženy do 
kategórie Masters počas prebiehajúcej sezóny len v tom prípade, že táto 
zmena sa týka sezóny v cyklokrose a pretekár bude v tejto kategórii pretekať 
celú cyklokrosovú sezónu. Ak už pretekár v prebiehajúcej sezóne cyklokrosu 
štartoval vo svojej pôvodnej kategórii, jeho žiadosť o zmenu kategórie bude 
SZC zamietnutá. 

Pretekár (muž alebo žena), môže požiadať o zmenu kategórie z kategórie 
Masters do kategórie  Muži alebo Ženy kedykoľvek v priebehu sezóny. 

 
 (článok doplnený 01.01.18) 
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Piaty Diel  Prestupový poriadok SZC 
 

§ 1   Základné ustanovenia 
 

1.5.001   Prestupový poriadok stanovuje podmienky, podľa ktorých sa uskutočňujú 
zmeny oddielovej (klubovej) príslušnosti v rámci Slovenského zväzu 
cyklistiky. 

 
1.5.002  Prestupový poriadok sa vzťahuje na všetkých pretekárov vo všetkých 

odvetviach cyklistiky a vo všetkých kategóriách, ktorí pôsobia v oddieloch 
(kluboch) registrovaných v SZC. 

 
1.5.003   Za prestup sa nepovažuje nová registrácia športovca, ktorého oddiel (klub) 

zanikol, čo znamená, že nie je registrovaný v SZC. 
 

1.5.004   Prestupový   poriadok sa nevzťahuje na pretekárov, ktorým skončila doba 
platnosti licencie Slovenského Zväzu Cyklistiky a ktorí nie sú viazaní platnou 
zmluvou a majú vysporiadané všetky záväzky so svojim predchádzajúcim 
oddielom (klubom). 

 
Avšak    v roku  2016,  oddiel  (klub)  si  môže  uplatniť  nárok  na  odstupné, 
ktorého  maximálna výška je uvedená vo Finančných náležitostiach SZC , aj 
za pretekára bez platnej zmluvy. 

 
1.5.005   Prestupom  sa  rozumie  trvalá  zmena  oddielovej  (klubovej)  príslušnosti. 

 
1.5.006   Hosťovaním sa rozumie dočasná zmena  oddielovej (klubovej) príslušnosti 

na presne stanovenú dobu. 
 

1.5.007   V prestupovom konaní vystupujú títo účastníci : 
a)       športovec žiadajúci o prestup, resp. hosťovanie 
b)       materský oddiel (klub) 
c)       nový oddiel (klub) 

 
1.5.008   Oddiel (klub) má právo uzatvoriť so športovcom zmluvu, v ktorej  môžu byť 

dohodnuté podmienky prestupu.  Počas platnosti tejto zmluvy sa prípadný 
prestup   uskutoční   podľa   jej   ustanovení,   ak   o   to   požiada   niektorý 
z  účastníkov prestupového konania tak,  že  to    uvedie na  prestupovom 
lístku. V tom prípade musí k lístku pripojiť kópiu zmluvy, na ktorú sa 
odvoláva. V opačnom   prípade sa o prestupe rozhoduje podľa tohto 
prestupového poriadku. 

 
1.5.009   V zmluvách medzi materským oddielom a pretekárom, ak nie je zmluvnými 

stranami  dohodnuté  inak,  materský  oddiel  v rámci  oddielov  (klubov) 
registrovaných SZC môže za pretekára požadovať odstupné v maximálnych 
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výškach uvedených vo Finančných náležitostiach SZC. Odstupné medzi 
materským a zahraničným klubom môže byť dohodnuté individuálne. 

 
1.5.010   Športovec môže prestup uskutočniť len raz za kalendárny rok. 

 
1.5.011   Športovec   môže   ohlásiť   prestup   i   počas   doby,   kedy   má   zastavenú 

pretekársku činnosť (nerozhoduje dôvod zastavenia činnosti). Oddiel (klub) 
je povinný vyjadriť sa k prestupu do 14 dní od doručenia prestupového 
lístka, so všetkými podmienkami, ktoré nie je možne dodatočne meniť. V 
prípade, že tak neurobí, súhlasí s prestupom. 

 
1.5.012   Počas doby, po ktorú sa o prestupe jedná, vrátane garančnej lehoty, má 

právo športovec štartovať za svoj materský oddiel (klub) na všetkých 
súťažiach. 

 
1.5.013  Pre pretekárov, ktorí sú členmi tímov registrovaných UCI, pre prestup platia 

podmienky stanovené príslušnou zmluvou a pravidlami UCI. 
 
 

§ 2   Ohlásenie prestupu 
 

1.5.014   Žiadosť  o  prestup  posiela  športovec  na  adresu  sídla  SZC,  na  riadne 
vyplnenom tlačive „PRESTUPOVÝ LÍSTOK“, na ktorých sú uvedené tieto 
náležitosti: 

 

a) vyplnené osobné údaje športovca, jeho vlastnoručný podpis (u 
neplnoletých aj zákonného zástupcu), dátum, kedy lístok podpísal. 

 

b)  vyjadrenie materského oddielu (klubu) k prestupu obsahuje: podpis 
štatutárneho  zástupcu  oddielu  (klubu),  pečiatka  oddielu  (klubu)  a 
dátum podpisu. Za prejav súhlasu s prestupom sa pokladá i to, ak je v 
rubrike „VYJADRENIE MATERSKÉHO ODDIELU (Klubu)“   iba pečiatka 
oddielu (klubu) a vyššie uvedený podpis. 

 

c)  vyjadrenie  nového  oddielu  (klubu)  k  prestupu  (platia  rovnaké 
podmienky ako v predchádzajúcom bode) a doklad o uhradení 
odstupného, ak materský oddiel (klub) odstupné požaduje (dokladom je 
napr. kópia príkazu na úhradu potvrdená peňažným ústavom, kópia 
poštovej poukážky a pod.) 

 
1.5.015   K „PRESTUPOVÉMU LÍSTKU“ priloží športovec doklad o zaplatení poplatku 

za vybavenie prestupu. Poplatok poukáže na účet SZC podľa Finančných 
náležitostí SZC . 

 

1.5.015   Pretekár, ktorý mení oddielovú (klubovú) príslušnosť po skončení  doby 
bis platnosti   licencie   SZC,   zašle   na   adresu   sídla   SZC   vyplnené   tlačivo 

„PRESTUPOVÝ   LÍSTOK“   ako   potvrdenie   o vysporiadaní   záväzkov   voči 
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materskému klubu. V tomto prípade, pretekár neplatí poplatok za prestup. 

 
1.5.016   Ak   materský   oddiel   (klub)   uvedie   vo   vyjadrení   podmienku   súhlasu 

s prestupom, uhradenie odstupného, musí požadovanú čiastku uviesť na 
prestupovom lístku. 

1.5.017  Športovec môže poveriť oddiel (klub), do ktorého prestupuje, aby ho 
zastupoval v prestupovom konaní. 

 
§ 3   Rozhodnutie o prestupe 

 

1.5.018   O prestupoch riadne ohlásených v zmysle tohto poriadku rozhoduje ŠTK 
SZC. Rozhodnutie môže byť vyslovené len takto: 

 
a) žiadosť o prestup sa schvaľuje 
b) žiadosť o prestup sa zamieta 

 
1.5.019   Rozhodnutie o prestupe ŠTK SZC schváli len vtedy, ak je splnená jedna z 

týchto podmienok: 

a)    materský oddiel (klub) súhlasí s prestupom bez ďalších podmienok 
b)    je  priložený  doklad  o  splnení  podmienok  materského  oddielu 

(klubu), ktoré podmieňujú súhlas s prestupom a boli uvedené na 
prestupovom lístku. 

 
1.5.020   Prestup ŠTK SZC neschváli ak: 

a)    sa oddiely (kluby) nedohodli 
b)    nie je priložený doklad o splnení podmienok materského oddielu 

(klubu), ktorý podmieňuje jeho súhlas s prestupom. 
c)  ak má športovec voči materskému klubu záväzky (finančné, 

materiálové). Materský klub musí existenciu týchto záväzkov 
doložiť. 

 
§ 4   Hosťovanie 

1.5.021   Hosťovanie športovca v inom cyklistickom oddieli (klube) ŠTK SZC schváli len 
vtedy, ak s hosťovaním súhlasí materský oddiel (klub) a doba hosťovania nie 
je kratšia ako 6 mesiacov. 

 
1.5.022   Hosťovanie sa vykonáva na základe prestupových lístkov a rovnakých zásad 

ako pri prestupoch (poplatky, vystavenie novej licencie atď.). Použijú sa 
prestupové lístky, na ktoré do  rubriky VYJADRENIE ODDIELOV (KLUBOV) 
uvedie materský oddiel (klub), že sa jedná o hosťovanie na dobu určitú, 
pričom uvedie začiatok a koniec tejto doby, na ktorú dáva súhlas. 

 

1.5.023  Po skončení hosťovania sa športovec musí vrátiť do svojho materského 
oddielu (klubu), z ktorého môže prestúpiť do iného oddielu (klubu) len v 
súlade s týmto prestupovým poriadkom. 
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§ 5   Prestup do zahraničia 
 

1.5.024   Podmienkou pôsobiť v zahraničných kluboch  je, aby bola medzi klubom a 
SZC uzatvorená dohoda o uvoľňovaní športovcov pre potreby reprezentácie 
SR. 

 

§ 6   Námietky voči rozhodnutiu o prestupe 
 

1.5.025   Proti rozhodnutiu o prestupe sa môžu účastníci prestupu odvolať na VV SZC 
do 15 dní odo dňa, kedy o ňom boli vyrozumení. 

 

1.5.026   K námietke je nutné doložiť doklad o zaplatení vkladu podľa Finančných 
náležitostí SZC . Ak sa námietke vyhovie, vklad sa vracia. 

 

1.5.027   Námietka sa zasiela doporučenou poštou, alebo osobne na sekretariát SZC. 
Ak   sa   námietka   podá   po   uplynutí   15   -   dňovej   lehoty,   alebo   bez 
predpísaného vkladu, tak je bezpredmetná a ďalej sa neprerokúva. 

 

1.5.028    VV SZC rozhodne o námietke na podklade výsledkov vlastného šetrenia v 
súlade s týmto prestupovým poriadkom. 

 
 

§ 7   Záverečné ustanovenie 
 

1.5.029   Výklad   tohto   prestupového   poriadku   patrí   do   právomoci   Športovo 
technickej komisie Slovenského zväzu cyklistiky. 
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Šiesty Diel  Športovo technické predpisy SZC 
 

 
§ 1  Základné ustanovenia 

 

1.6.001   Podľa týchto ŠTP SZC   sa organizujú preteky v cestnej cyklistike, dráhovej 
cyklistike, cyklokrose, BMX a MTB po celom území SR. 

 
§ 2  Kalendár pretekov 

 

1.6.002  Kalendár pretekov je zostavovaný každoročne na základe stanoveného 
harmonogramu tvorby kalendára SZC. 

 
1.6.003   SZC  vyzve  všetky    oddiely  a  kluby  k predloženiu  návrhov  na  zaradenie 

pretekov do kalendára SZC do 1.9. na nasledujúcu sezónu. 
 

1.6.004   Usporiadatelia nahlásia kandidatúru najneskoršie do 31.10. bežného roku 
pre nasledujúci rok na ŠTK SZC a kópiu na sekretariát SZC. 

 
1.6.005 Predsedovia komisií príslušných odvetví SZC, odovzdajú na základe 

stanoveného harmonogramu do konca októbra bežného roka pracovníkovi 
poverenému spracovaním kalendára základné termíny svojich pretekov, 
miesto a dátum majstrovstiev, miesto a dátum Slovenského pohára. 

 
1.6.006 Predsedovia komisií odvetví prevedú po vzájomnej dohode prípadné 

termínové   úpravy   tak,   aby   nedochádzalo   v kalendári   k prekrývaniu 
termínov najvýznamnejších pretekov najmä v príbuzných odvetviach. 

 
1.6.007  Koordinátor SZC odovzdá takto upravený návrh základného kalendára 

pretekov SZC zostavený samostatne pre každé odvetvie vzostupne podľa 
kalendárneho dátumu ku schváleniu Výkonnému Výboru SZC do 15.2 
príslušného roka. 

 
1.6.008   Kalendár  pretekov SZC vo všetkých odvetviach okrem cyklokrosu musí byť 

ukončený do 20. februára. Kalendár pretekov pre nastávajúcu sezónu bude 
uverejnený v elektronickej podobe najneskoršie do 28.2. 

 
1.6.009   Základný kalendár SZC pre preteky v cyklokrose na nadchádzajúcu sezónu 

bude spracovaný komisiou cyklokrosu do 15.8. Kalendár pretekov bude 
uverejnený do 20.9. 

 
1.6.010   Preteky nahlásené do  kalendára pretekov SZC  a  v prípade ich  zrušenia, 

usporiadateľ musí túto skutočnosť nahlásiť ŠTK SZC a Se SZC. 
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1.6.011   Za  každú  zmenu  termínu  pretekov  v schválenom kalendári  usporiadateľ 
zaplatí poplatok podľa Finančných náležitostí SZC . 

 
§ 3  Schvaľovanie rozpisov pretekov 

 

1.6.012   Rozpisy pretekov zaradených do kalendára SZC v odvetviach cesta, dráha, 
cyklokros, BMX a MTB vypisuje usporiadateľ. 

 
1.6.013  Návrhy rozpisov pretekov musia byť najmenej 3 týždne pred konaním 

pretekov zaslané elektronickou poštou pracovníkovi komisie príslušného 
odvetvia ŠTK SZC, ktorý ich doplní resp. schváli a vráti usporiadateľovi jedno 
vyhotovenie. 

 
1.6.014   Na internetových stránkach SZC môžu byť zverejnené iba riadne schválené 

rozpisy. 
 

1.6.015   Schválený  rozpis  nesmie  byť  menený  s výnimkou  prípadu  vyššej  moci. 
V tomto prípade musia byť všetci vedúci družstiev zoznámení s uvedenou 
zmenou na technickej porade pred pretekmi. Ak zasiahne vyššia moc počas 
pretekov, prípad rieši usporiadateľ po dohode s rozhodcovským zborom a 
ihneď o tom všetkými dostupnými prostriedkami informuje pretekárov a 
ostatných účastníkov pretekov. 

 
1.6.016   Zrušenie vypísaných pretekov sa musí vykonať najneskoršie do 30 dní pred 

termínom  pretekov  písomným  oznámením  príslušnému  schvaľovateľovi 
ŠTK  SZC  a Se  SZC.  Usporiadateľ  je  povinný  oznámiť  zrušenie  pretekov 
všetkými dostupnými prostriedkami pozvaným zložkám. 

 
1.6.017   V prípade  rozoslania  neschváleného  rozpisu,  v ktorom  neboli  vykonané 

opravy podľa pokynov povereného pracovníka zväzu, bude usporiadateľovi 
uložená finančná pokuta podľa Finančných náležitostí SZC . 

 
§ 4  Obmedzenie prevodov v kategóriách mládeže 

 

1.6.018   Obmedzenie prevodov sa vzťahuje na dve odvetvia rýchlostnej cyklistiky, 
cestu a dráhu. 

 
1.6.019   Prevody sú obmedzené takto: 

KATEGÓRIA CESTA ( m/otáčku ) DRÁHA ( m/otáčku ) 
Mladší žiaci a žiačky 6,17  /52x18/ 6,03  /48x17/ 

Starší žiaci a žiačky 6,17  /52x18/ 6,03  /48x17/ 

Kadeti a kadetky 6,94  /52x16/ 6,83  /48x15/ 

Juniori a juniorky 7,93  /52x14/ - 

 

1.6.020  Ak bude nutné pri niektorých pretekoch vykonať ďalšie obmedzenia prevodov, 
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bude to súčasťou rozpisu pretekov. 
 

1.6.021   Pri spoločnom štarte dvoch kategórií je záväzný prevod vekovo najvyššej 
kategórie. Toto ustanovenie neplatí, ak štartujú spoločne kategórie, ktoré 
majú samostatné vyhodnotenie výsledkov. V týchto prípadoch musia byť 
rešpektované prevody podľa čl. 1.0.523. 

 
1.6.022   Kontrolu vykonávajú rozhodcovia pred štartom. Po skončení pretekov sa 

dostaví ihneď na meranie prevodov prvých 5 pretekárov v každej kategórii. V 
prípade, že sa tak nestane, bude pretekár diskvalifikovaný! Povinnosťou 
trénera  (opatrovateľa)  je  o tom  informovať  pretekárov  svojho  oddielu 
(klubu). Kontrola sa vykonáva jednotlivo prejdením vyznačenej maximálnej 
dĺžky  pri  jednom  otočení  kľúk  bicykla  pretekára  o 360   stupňov.  Pri 
pretekoch na dráhe je nutné uskutočniť kontrolu vopred pri klasických 
disciplínach. Pri časovkách na ceste sa kontrola vykonáva všetkým 
pretekárom pred štartom. Za vykonanie zodpovedajú rozhodcovia príslušných 
pretekov. 

 
1.6.023   Pretekár, ktorý použije neplatného prevodu bude diskvalifikovaný. 

 
1.6.024   Uvedené obmedzenie prevodov platí aj pre pokusy o rekordy. 

 
1.6.025  Za  obmedzenie  prevodov  sa  považuje  výhradne  len  demontáž 

nepovolených prevodov (nestačí len zablokovanie meničov prevodov). 

 
§ 5  Delegovanie rozhodcov na preteky 

 

1.6.026  Pre preteky MSR deleguje celý rozhodcovský zbor poverený pracovník komisie 
rozhodcov príslušného odvetvia SZC. Delegácia sa potvrdzuje delegovaným 
rozhodcom najneskôr 2 týždne pred termínom pretekov písomne alebo e-
mailom. 

 
1.6.027   Pokiaľ  nie  je  stanovené  inak,  sú  v  prípade  potreby  delegovaní  pre 

majstrovské súťaže pomocní rozhodcovia. Prihliada sa k tomu, aby pomocní 
rozhodcovia boli z miesta konania súťaže alebo z najbližšieho okolia. Zbor 
deleguje poverený pracovník komisie rozhodcov príslušného odvetvia SZC. 

 
1.6.028   Pre všetky preteky zaradené do Slovenského pohára, pre preteky zaradené 

do  iných  celoštátnych  súťaží,  pre  etapové  preteky  a  všetky  povolené 
preteky s medzinárodnou účasťou deleguje hlavného rozhodcu komisia 
rozhodcov príslušného odvetvia SZC. Ďalších členov rozhodcovského zboru 
môže  navrhnúť  organizátor,  ich  delegovanie  však  vykonáva  príslušná 
komisia rozhodcov SZC. 

 
1.6.029   Pre  medzinárodné preteky zaradené  do  medzinárodného kalendára UCI 
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deleguje  kompletný  zbor  rozhodcov  komisia  príslušného  odvetvia  SZC. 
 

1.6.030   Pre verejné preteky deleguje hlavného rozhodcu komisia rozhodcov SZC, na 
odporučenie organizátora a prihliada na to, aby bol z najbližšieho okolia. 

 
1.6.031   Aby   mohol  rozhodca  riadne  vykonávať  funkciu  rozhodcu,  musí  mať 

potvrdený preukaz rozhodcu cyklistiky na príslušný rok, platnú licenciu a 
mať predpísané oblečenie a označenie. 

 
§ 6  Peňažné nároky a vzdelávanie rozhodcov 

 

1.6.032  Pri pretekoch zaradených do  kalendára SZC  všetkým delegovaným 
rozhodcom cestovné, stravné, ubytovanie a odmeny je hradené podľa 
Finančných náležitostí SZC . 

 
1.6.033   Rozhodca  musí  mať  predpísané  oblečenie,  inak  má  nárok  len  na  50% 

odmenu, za toto zodpovedá hlavný rozhodca. 
 

1.6.034  Vzdelávanie rozhodcov sa vykonáva podľa rámcového programu školení 
rozhodcov. 

 
1.6.035   Rámcový program školení rozhodcov je záväzný pre organizátorov školení 

na všetkých úrovniach v rámci SZC. 

 
1.6.036   Každé   školenie   bude   ukončené   písomným   preskúšaním   kandidátov. 

Skúšobná komisia vyhotoví protokol, na základe ktorého Komisia rozhodcov 
SZC navrhne jeho zaradenie do tried, súčasne vystavuje preukazy rozhodcom, 
prideľuje im evidenčné čísla a každoročne potvrdzuje platnosť preukazov.  
Výkonný  Výbor  SZC  schvaľuje  menovanie  rozhodcov  a ich zaradenie do 
tried. 

 
1.6.037   Rozhodca, ktorý pracoval v príslušnej triede po dobu minimálne 2 roky a 

každoročne preukáže činnosť najmenej v 6 pretekoch, môže sa prihlásiť na 
školenie pre získanie vyššej kvalifikácie. Platnosť kvalifikácie je stanovená u 
všetkých tried na dobu 5 rokov. 

 
1.6.038   Pokiaľ  si  rozhodca  svoju  kvalifikáciu  behom  tejto  doby  nezvýši  alebo 

neobnoví preskúšaním na seminári rozhodcov príslušnej triedy, bude 
preradený do kvalifikácie o stupeň nižšej alebo vyradený zo zoznamu 
rozhodcov. 

 

1.6.039   Zoznamy rozhodcov vedie podľa kvalifikácie komisia rozhodcov SZC: 
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§ 7  Program školení rozhodcov cyklistiky cesta, dráha, cyklokros, MTB 
 

Rozhodca III. triedy 

 
č. Učebná téma Počet 

hodín 

1. Stanovy a organizačná štruktúra SZC 1 

2. Zásady pre organizáciu cyklistických pretekov, 
technické a administratívne podmienky usporiadania pretekov 

 

1 

3. Funkcia rozhodcu - jeho poslanie, povinnosti, práva, 
činnosť v jednotlivých funkciách, technické pomôcky, 
odmeňovanie 

 
1 

4. Všeobecné ustanovenia pravidiel cyklistiky 1 

5. Pravidlá pre preteky na pretekárskych dráhach, 
všeobecné predpisy 
a pravidlá olympijských disciplín 

 
2 

6. Pravidlá pre cestné preteky 2 

7. Pravidlá pre preteky MTB 2 

8. Pravidlá pre preteky v cyklokrose 1 

9. Meranie časov, základné prepočty 1 

10. Športovo technické predpisy, prestupový poriadok, licenčný 
poriadok, disciplinárny poriadok SZC 

 

1 

11. Základné zásady zdravotnej starostlivosti a úrazové zábrany 
v cyklistike, doping 

 

1 

12. Skúšky 1 

 Celkom 15 
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Rozhodca II. triedy 

 
č. Učebná téma Počet 

hodín 
1. Stanovy a organizačná štruktúra SZC 1 

2. Zásady pre organizáciu cyklistických pretekov, 
technické a administratívne podmienky usporiadania pretekov 

1 

3. Funkcia rozhodcu - jeho poslanie, povinnosti, práva, 
činnosť v jednotlivých funkciách , technické pomôcky, 
odmeňovanie 

1 

4. Všeobecné ustanovenia pravidiel cyklistiky 2 

5. Pravidlá pre preteky na pretekárskych dráhach, 
všeobecné predpisy 
a špeciálne predpisy pre jednotlivé disciplíny 

3 

6. Praktická činnosť rozhodcu v jednotlivých funkciách 
pri pretekoch na dráhe resp. na ceste 

3 

7. Pravidlá pre cestné preteky 2 

8. Pravidlá pre preteky v cyklokrose 1 

9. Pravidlá pre preteky MTB 1 

10. Meranie časov, prepočty v jednotlivých disciplínach 2 

11. Športovo technické predpisy, prestupový, licenčný a disciplinárny 
poriadok SZC 

1 

12. Doping, zásady antidopingovej kontroly 1 

13. Medzinárodné pravidlá 1 

14. Skúšky 1 

 Celkom 21 
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Národný rozhodca 

 
č. Učebná téma Počet 

hodín 
1. Stanovy a organizačná štruktúra SZC 1 

2. Zásady pre organizáciu cyklistických pretekov, 
technické a administratívne podmienky usporiadania pretekov 

1 

3. Funkcia rozhodcu - jeho poslanie, povinnosti, práva, 
technické pomôcky, odmeňovanie 

1 

4. Všeobecné ustanovenia pravidiel cyklistiky 2 

5. Pravidlá pre preteky na pretekárskych dráhach, 
všeobecné predpisy 
a špeciálne predpisy pre jednotlivé disciplíny 

6 

6. Praktická činnosť rozhodcu v jednotlivých funkciách 
pri pretekoch na dráhe 

5 

7. Pravidlá pre cestné preteky 3 

8. Činnosť hlavného rozhodcu pri jednorazových a etapových 
pretekoch na ceste, riadenie pretekov a kolóny sprievodných 
vozidiel, techniky spracovania výsledkov 

1 

9. Pravidlá pre preteky v cyklokrosu 2 

10. Pravidlá pre preteky MTB  

11. Meranie časov, prepočty v jednotlivých disciplínach 1 

12. Športovo technické predpisy, prestupový, licenčný a disciplinárny 
poriadok SZC 

1 

13. Doping, zásady antidopingovej kontroly 1 

14. Medzinárodné pravidlá 3 

15. Skúška 2 

 Celkom 31 

 

§ 8  Zápisy o pretekoch 
 

1.6.040   Výsledky   z   pretekov   a   súťaží   sa   posielajú   podľa   tohto   prehľadu 
elektronickou formou: 

a)   z majstrovských súťaží o tituly majstrov SR, pretekov zaradených v 
medzinárodnom kalendári UCI, pretekov Slovenského pohára v 
cyklokrose,  na  ceste  a dráhe,  MTB,  BMX,  z  etapových  pretekov  a 
všetkých ostatných pretekov, ktorých rozpis bol schválený komisiou ŠTK 
príslušného odvetvia SZC. 
- 1x oddiel (klub) zúčastnený na pretekoch 
- 1x sekretariát SZC 
- 1x spracovateľ rebríčkov 
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1.6.041   Za vyhotovenie a odoslanie zápisu o pretekoch zodpovedá hlavný rozhodca. 
Za vyhotovenie a odoslanie správy usporiadateľ pretekov.. 

 
1.6.042   Zápis o pretekoch musí obsahovať: 

a)    názov pretekov, dátum a miesto konania, usporiadateľa, dĺžku trate pre 
jednotlivé kategórie, miesto  štartu a  cieľa,  prípadne miesto  obrátky, 
dĺžku pretekárskej dráhy, zloženie zboru rozhodcov 

b)    vo výsledkovej časti - poradie, štartové číslo, kód UCI, priezvisko a meno 
pretekára, oddielová- klubová príslušnosť (názov družstva), čas, prípadne 
strata okruhov 

c)     pri   pretekoch   na   pretekárskej   dráhe,   pri   eliminačných  pretekoch 
jednotlivé rozjazdy s poradím a časmi, pri omniách umiestnenie v každej 
disciplíne 

d)    všetky   priestupky   a   udelené   tresty   s menovitým   uvedením   výšky 
finančných pokút, zranení pretekárov, prípadne iné dôležité oznamy 
(pokusy o prekonanie rekordov a pod.). 

 
§ 9 Protokoly o rekordoch 

 

1.6.043  Zápisy vyhotovené pri vyrovnaní alebo prekonaní rekordu musia byť 
vystavené  výhradne   na   tlačive   k   tomuto   účelu   vydanému   a   musia 
obsahovať všetky náležitosti uvedené v pravidlách cyklistiky. 

 
1.6.044   Pokusy  o  rekord  sa  môžu  konať  aj  pri  verejných  pretekoch.  Takémuto 

pokusu musí byť prítomný zbor rozhodcov podľa pravidiel cyklistiky. 
 

1.6.045   Úspešný pokus musí byť zaznamenaný na oficiálnom tlačive so všetkými 
náležitosťami rovnako, ako by sa konali mimo verejných pretekov. 

 
§ 10   Rebríčky súťaží 

 

1.6.046   Rebríčky celoslovenských súťaží vedú jednotlivé komisie odvetví SZC. 

 
§ 11   Prihlášky k pretekom 

 

1.6.047   V rozpise každých pretekov musí byť uvedený dátum uzávierky prihlášok. 

 
1.6.048   Pretekár,   ktorý   chce   v   týchto   pretekoch   štartovať,   je   povinný   sa 

v uvedenom termíne riadne prihlásiť. Prostredníctvom cyklistického oddielu 
(klubu), ak ho nemôže prihlásiť oddiel môže sa prihlásiť aj sám. 

 
1.6.049   Pretekár, ktorý bude prihlásený k pretekom a usporiadateľ v rozpise uviedol 

limit maximálnej účasti pretekárov alebo počet  prihlásených pretekárov v 
pretekoch  na  ceste  prekročí  v jednej  kategórii  200,  môže  v pretekoch 
štartovať  až  po  potvrdení  prihlášky  usporiadateľom,  že  bol  na preteky 
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vybraný. 

 
1.6.050   Pretekár, ktorý do daného termínu podal prihlášku k pretekom je povinný 

sa dostaviť na štart. Ak mu v tom zabránia vážne okolnosti, je povinný sa 
riadne ospravedlniť, inak môže byť disciplinárne potrestaný. V prípade 
neospravedlnenia má usporiadateľ právo požadovať náhradu preukázateľne 
vzniknutých nákladov. 

 
1.6.051  Pri účasti na pretekoch môže usporiadateľ požadovať štartovné. Výška 

štartovného   musí   byť   uvedená   v   rozpise   pretekov   a je   stanovená 
v súťažnom poriadku SP. Štartovné sa platí za každý deň pretekov. 

 
1.6.052   Za   neprihlásenie   sa   k pretekom   alebo   oneskorenú   prihlášku   môže 

usporiadateľ   žiadať   poriadkovú   pokutu   dvojnásobného   štartovného 
u všetkých kategórii za každého pretekára. Dodržanie termínu sa posudzuje 
podľa podacej poštovnej pečiatky alebo dátumu odoslania elektronickej 
pošty. 

 
1.6.053   Na   preteky   BMX   (okrem   pretekov   zaradených   v UCI)   sa   prihlášky 

nevyžadujú. 
 
 

§ 12   Záverečné ustanovenia 
 

1.6.054   Doplnky alebo zmeny týchto ŠTP SZC vykonáva na základe návrhov komisií 
odvetví SZC výlučne ŠTK SZC. 

 
1.6.055   Výklad týchto ŠTP SZC vykonáva výlučne ŠTK SZC a schvaľuje VV SZC. 

 
 
 

Siedmy Diel Prílohy 
 

➢   Prihláška na registráciu klubu 
➢   Žiadosť o vystavenie licencie 
➢   Prestupový lístok 


