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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 01.03.2022 
 
 

ČASŤ 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA CYKLISTIKY 
 

Kapitola I LICENČNÝ PORIADOK 
 

§ 1   Licencie 

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 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 
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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 
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). 

A  Všetkým držiteľom licencie sa pridelí športová národnosť zodpovedajúca 
ich štátnej príslušnosti, bez ohľadu na národnú federáciu, ktorá licenciu 
vydáva. Športová národnosť sa pridelí pri vydaní prvej licencie. Od 
pretekára s viacerými národnosťami sa bude vyžadovať, aby si z nich vybral 
pri príležitosti prvej žiadosti o licenciu. Držiteľovi licencie bez štátnej 
príslušnosti sa pridelí športové občianstvo krajiny, v ktorej sa nepretržite 
zdržiava najmenej päť rokov. 

Na akékoľvek cyklistické podujatie, kde pretekár reprezentuje svoj národný 
tím, ho môže vybrať len federácia jeho športovej národnosti. 

Pretekár bude podliehať predpisom a disciplinárnym postupom národnej 
federácie jeho národnosti vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa jeho výberu 
do národného tímu. 

(text upravený 8.06.00; 1.01.04; 1.10.11; 1.05.14; 1.01.19; 5.02.19; 1.03.22). 
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1.1.033   [ č l á n o k  z r u š e n ý  0 1 . 0 5 . 1 6 ]  
bis A. Pretekár môže požiadať UCI o zmenu športovej národnosti v 

nasledujúcich prípadoch a za jednej z nasledujúcich podmienok: 
a. ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k strate predmetnej občianskej štátnej 

príslušnosti, pretekár si môže zvoliť športovú národnosť inej štátnej 
príslušnosti, ktorej je držiteľom; 

b. ak bol pretekár v čase prvej žiadosti o licenciu neplnoletý, môže si 
vybrať inú štátnu príslušnosť, ktorú má, pri podávaní prvej žiadosti o 
licenciu po dosiahnutí plnoletosti; 

c. ak má pretekár inú štátnu príslušnosť ako je uvedená v písmenách a. 
alebo b. uplatnenie, podlieha nasledujúcim obmedzeniam a výhradám: 

- takúto zmenu štátnej príslušnosti možno vykonať najviac dvakrát za 
kariéru; 
- ak pretekár predtým reprezentoval svoj národný tím na niektorom z 
nasledujúcich podujatí: olympijské hry, kontinentálne alebo regionálne 
hry, majstrovstvá sveta, kontinentálne majstrovstvá, svetový pohár, v 
akejkoľvek kategórii (junior, U23, elita, masters), pretekár je nespôsobilý 
byť vybratý do iného národného tímu na nasledujúce majstrovstvá sveta 
a/alebo kontinentálne majstrovstvá (vo všetkých disciplínach a 
kategóriách), po  potvrdení zmeny národnosti UCI. 
- v prípade druhej zmeny národnosti podľa písmena c., sa nespôsobilosť 
pretekára zúčastniť sa na majstrovstvách sveta a kontinentálnych 
majstrovstvách bude vzťahovať na dva nasledujúce ročníky každého 
podujatia, po potvrdení zmeny národnosti UCI. 

Okrem vyššie uvedeného môžu na multišportové podujatia platiť 
obmedzenia v súlade s predpismi príslušnej organizácie. Určenie krajiny, 
ktorú môže pretekár reprezentovať na olympijských hrách, 
kontinentálnych hrách alebo paralympijských hrách, a akékoľvek 
potenciálne obmedzenie účasti na takýchto podujatiach sa riadi buď 
pravidlom 41 Olympijskej charty a jej stanovami (pre olympijské a 
Kontinentálne hry) alebo kapitola 3.1 príručky Medzinárodného 
paralympijského výboru (IPC) (pre paralympijské hry). 

B. Aby sa formalizovala zmena štátnej príslušnosti, musia byť UCI 
predložené nasledujúce dokumenty: 
- Dôkaz o spôsobilosti pre zvolenú národnosť (napr. pas alebo osvedčenie 
vydané ministerstvom, konzulátom, veľvyslanectvom atď.) 
- Formálne vyhlásenie žiadateľa, podpísané a datované, vyjadrujúce výber 
štátnej príslušnosti a potvrdzujúce prípadné obmedzenia účasti. 
Ak má žiadateľ v úmysle, aby zmena štátnej príslušnosti nadobudla 
účinnosť od určitého dátumu, predloží túto žiadosť UCI najmenej tri 
mesiace pred uvedeným dátumom. Po potvrdení zmeny národnosti UCI 
informuje žiadateľa a príslušné národné federácie. 
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V prípade zmeny národnosti si pretekár ponecháva dovtedy získané 
individuálne body. Body, ktoré získa krajina prvej národnosti, si ponechá 
krajina prvej národnosti. 

(článok platný od 1.03.22). 

Kapitola II PRETEKY 

Sekcia 2: organizácia pretekov 

§ 1   Organizátor 

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. Organizátor je plne zodpovedný za poskytnutie 
podrobných informácií o organizácii jeho podujatia poskytovateľovi 
poistenia, aby sa zabezpečilo primerané krytie. 

Poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré uzatvoril organizátor, zabezpečí 
primerané krytie škôd spôsobených tretím stranám, ako sú pretekári, 
personál a diváci, a nepodmieňuje krytie tým, že takéto tretie strany zbavia  
zodpovednosti organizátora. 

Poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré uzatvoril organizátor, musí určiť 
UCI ako spoločne poistenú stranu a pokryť nároky, ktoré môžu byť 
vznesené voči UCI v súvislosti s podujatím a oblasťami pôsobenia 
funkcionárov UCI. 

(text upravený 1.01.05; 1.03.22). 

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; 1.03.22).

1.2.035 Organizátor prijme akékoľvek bezpečnostné opatrenia, ktoré si opatrnosť 
        bis   vyžaduje, a vždy, keď je to potrebné, získa povolenia od príslušných 

orgánov a/alebo vlastníkov práv. Zodpovednosť organizátora zostáva 
nedotknutá bez ohľadu na to, či úlohy vykonáva samotný organizátor 
alebo tretia strana. 

Zodpovednosť organizátora z hľadiska bezpečnosti zahŕňa akýkoľvek 
aspekt podujatia vrátane, ale nie výlučne, športových, prevádzkových a 
obchodných záležitostí. 
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Organizátor môže povoliť snímanie statických fotografií a/alebo 
videozáznamov lietadlami, vrátane dronov alebo iných malých lietadiel, 
pod podmienkou získania povolenia na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku 
príslušného zariadenia z predpokladaného miesta. Organizátor tiež 
zabezpečí, aby akékoľvek použité lietadlo neovplyvnilo športové vedenie 
podujatia a zaviaže sa alebo bude vyžadovať, aby sa vykonalo podrobné 
posúdenie rizika s ohľadom na pretekárov, funkcionárov a divákov, ktorí 
sa zúčastňujú podujatia. 

Organizátor musí zabezpečiť, aby použitie takéhoto zariadenia v mieste 
konania podujatia bolo výslovne predvídané a oznámené a plne kryté 
príslušným poskytovateľom poistenia. 

Organizátori napokon prijmú vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že 
lietadlá vrátane bezpilotných lietadiel a iných malých lietadiel nebudú 
používať tretie osoby bez riadneho povolenia a nebudú brániť športovej 
činnosti alebo využívaniu práv tretích strán (napr. imidž alebo mediálne 
práva). 

(článok platný od 1.03.22). 

 

§ 7   Bezpečnosť pretekov 

 
1.2.065 Bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie požiadavky podľa národnej  
        bis   legislatívy  je používanie dronov zakázané nad traťou a do 10 metrov od 

trate. 

Okrem toho musí používateľ zabezpečiť, aby dron nikdy neohrozil 
bezpečnosť jazdcov, sledovateľov a divákov. (článok platný od 1.01.18) 

(článok zrušený k 1.03.22) 


