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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 01.07.2022 
 
 

ČASŤ 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA CYKLISTIKY 
 

Kapitola II PRETEKY 

Sekcia 1: administratívne ustanovenia 

§ 1   Kalendár 

1.2.001   Kalendár je chronologický zoznam cyklistických pretekov podľa disciplíny, 
kategórie a/alebo pohlavia, ktoré boli vopred schválené UCI pokiaľ ide o 
medzinárodný kalendár, a národnou federáciou, pokiaľ ide o národné 
kalendáre. 

Schválenie UCI alebo národnou federáciou na registráciu podujatí do 
príslušných kalendárov sa vyžaduje preto, aby sa zabezpečilo dobré 
fungovanie cyklistických disciplín, najmä s ohľadom na nasledujúce ciele: 
- jednotné a konzistentný priebeh cyklistických súťaží; 
- športová hodnota a konzistencia športových výsledkov; 
- športový kalendár má priniesť úžitok organizátorom, tímom a 
pretekárom; 
- ochrana pretekárov prostredníctvom antidopingových, zdravotných a 
bezpečnostných pravidiel; 
- ochrana integrity súťaží; 
- finančná stabilita pre organizátorov, pretekárov a tímy; 
- solidarita pre elitnú úroveň tréningu a rozvoja mladých pretekárov. 

(text upravený 1.07.22) 

1.2.002   Kalendár sa má vypracovať pre nasledovné disciplíny: 
1.   Cesta 
2.   Dráha 
3.   Horská cyklistika 
4.   Cyklokros 
5.    BMX Racing  
6.    BMX Freestyle (park a flatland) 
7 6. Cyklotrial 
8 7. Sálová cyklistika (bicyklebal a krasojazda) 
9 8. Cyklistika pre všetkých (granfondo a gravel) 
10 9. Para-cycling (cesta a dráha) 

(text upravený 15.10.04; 1.01.17; 1.07.22).

1.2.003   Kalendár sa má každoročne vypracovať pre kalendárny rok alebo sezónu v 
súlade s obdobím určeným riadiacim výborom UCI pre každú disciplínu. 

(text upravený 1.07.22) 
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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. 

Akékoľvek preteky, ktoré nedostali predchádzajúce povolenie alebo nie sú 
zaregistrované v medzinárodnom alebo národnom kalendári, sa považujú za 
zakázané podujatie v súlade s článkom 1.2.019. 

(text upravený 1.01.01; 1.07.22). 

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. 

Riadiaci výbor UCI alebo profesionálna cyklistická rada posúdi žiadosti o 
registráciu do medzinárodného kalendára v súlade s kritériami 
stanovenými v článku 1.2.010, ako aj s akýmikoľvek požiadavkami podľa 
predpisov UCI a pokynmi stanovenými v registračnom postupe pre UCI 
kalendáre. 

(text upravený 2.03.00; 15.10.04; 1.07.22). 

1.2.006   Každý rok, organizátori musia požiadať predložia žiadosť svojej národnej 
federácii o registráciu ich pretekov do medzinárodného svetového alebo 
kontinentálneho kalendára. 

Vyplnením svojej žiadosti sa organizátor zaväzuje riadiť sa stanovami a 
pravidlami UCI a neodvolateľne sa podriadiť jurisdikcii Športového 
arbitrážneho súdu (CAS) v súvislosti s akýmkoľvek sporom týkajúcim sa 
prihlášky. 

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 
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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, pre ktorý sa zaradenie požaduje žiadajú. Pre preteky na dráhe, 
konečný termín je stanovený na 1. mája. 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  dráhovú cyklistiku,  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. 

Národné federácie musia predložiť žiadosti UCI v súlade s pokynmi 
stanovenými v registračných postupoch pre kalendáre UCI a v každom 
prípade potvrdiť záväzok organizátora dodržiavať stanovy a predpisy UCI a 
predložiť akúkoľvek dodatočnú dokumentáciu požadovanú UCI. 

Ak sa preteky konajú na území viacerých štátov, preteky budú zaradené do 
kalendára iba so súhlasom federácií všetkých príslušných krajín. 

Národné federácie predložia UCI všetky žiadosti, pre ktoré je ich 
hodnotenie kritérií článku 1.2.010 uspokojivé. V prípade negatívneho 
hodnotenia alebo akéhokoľvek iného nesúladu s predpismi UCI zistených 
národnou federáciou, táto o tom informuje organizátora. 

Každý organizátor, za ktorý národná federácia neodošle žiadosť UCI, môže 
podať žiadosť priamo UCI najneskôr do 30 dní od vyššie uvedeného 
termínu na predloženie žiadosti národnou federáciou UCI. Takúto žiadosť 
môže UCI posúdiť iba vtedy, ak na základe prvého dojmu neexistujú žiadne 
opodstatnené dôvody na to, aby národná federácia nepredložila žiadosť 
UCI. 

Pre každú žiadosť prijatú po uplynutí ktoréhokoľvek z vyššie uvedených 
termínov UCI určí, či ju možno vziať do úvahy v čase schválenia príslušného 
kalendára alebo až následne. 

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; 8.02.21; 1.07.22). 

1.2.008   Národné kalendáre musia vypracovať príslušné národné federácie. 
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Národné 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; 1.07.22). 

1.2.009   V prípade,    že    organizátor    zasiela    svoju    žiadosť    o zaradenie    
do medzinárodného kalendára  po  prvý  krát,  predloží dokumentáciu 
požadovanú v registračnom postupe pre UCI kalendáre, vrátane minimálne 
nasledujúcich informácií: 

- Meno a kontaktné údaje organizátora a jeho zástupcu; 

- Typ pretekov (disciplína, špecialita, 
formát); 

- Miesto konania podujatia resp. popis  pretekov  vrátane  celkovej  dĺžky  
(v  km)  a keď  je  relevantné  aj o etapách a okruhoch; 

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

- Navrhované termíny podujatia; 

- Finančné aspekty (ceny, cestovné a pobytové 
náklady); 
- Referencie týkajúce sa organizovania 
pretekov; 
- potvrdenie, že podujatie sa bude konať v súlade s predpismi UCI pre 

príslušnú disciplínu (s akoukoľvek odchýlkou, pre ktorú treba požiadať o 
povolenie). 

Každá žiadosť o odchýlky od pravidiel UCI pre príslušnú disciplínu musí byť 
odôvodnená a predložená UCI spolu so žiadosťou o posúdenie UCI. 

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

Po prijatí žiadosti UCI určí, či je odôvodnene potrebná dodatočná 
dokumentácia alebo informácie na posúdenie kritérií stanovených v 
článku 1.2.010 a akýchkoľvek požiadaviek podľa predpisov UCI a/alebo 
registračného postupu pre kalendáre UCI. 

V prípade oneskorene podanej žiadosti UCI určí, či ju možno vziať do 
úvahy v čase schvaľovania príslušného kalendára alebo až následne. 

(text upravený 1.01.98; 1.01.04; 1.01.05; 1.07.13; 1.07.22). 
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1.2.010   UCI sa bude snažiť žiadosť posúdiť a vydať rozhodnutie na zasadnutí 
riadiaceho výboru UCI (alebo profesionálnej cyklistickej rady) plánovanom 
na schválenie medzinárodného kalendára príslušnej disciplíny za 
predpokladu, že žiadosť bude predložená UCI v súlade s príslušným 
termínom(mi). UCI si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na preskúmanie 
v prípadoch, keď je potrebné ďalšie posúdenie žiadosti na určenie súladu 
s príslušnými požiadavkami. 

Riadiaci výbor UCI (a profesionálna cyklistická rada) posúdi žiadosť na 
transparentnom, spravodlivom a nediskriminačnom základe so zreteľom na 
nasledujúce kritériá a vo svetle cieľov stanovených v článku 1.2.001: 

- Administratívne kritérium, ktoré zahŕňa posúdenie: 
- Spoločnosť organizátora, akcionár (akcionári) a zástupca (zástupcovia); 
- Požiadavky na poistenie; 
- Dodržiavanie predpisov UCI týkajúcich sa správy podujatí, vrátane, ale 

nie výlučne, finančných záväzkov voči UCI a iným zainteresovaným 
stranám; 

- Súlad s platnými zákonmi. 

- Športové kritérium, ktoré zahŕňa hodnotenie: 
- Požadované dátumy podujatia; 
- Trieda požadovaná pre podujatie; 
- Dodržiavanie predpisov UCI týkajúcich sa športového vedenia podujatí; 
- Bezpečnostné požiadavky; 
- Špecifické požiadavky súvisiace s triedou podujatí; 
- Atraktívnosť podujatia pre zainteresované strany v cyklistike a tretie 

strany; 
- Rešpektovanie rozsahu kompetencií rozhodcov a iných 

zainteresovaných strán (napr. národných federácií, tímov alebo 
pretekárov); 

- Spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie s pozvánkami a zúčastnenými 
tímami a pretekármi; 

- Etické kritérium, ktoré zahŕňa hodnotenie: 
- Súlad s Etickým kódexom UCI; 
- Dodržiavanie antidopingových a lekárskych pravidiel UCI; 
- Dodržiavanie predpisov UCI týkajúcich sa integrity cyklistických súťaží, 

vrátane, ale nie výlučne, pravidiel o sponzorstve, povinnosti súvisiace 
s manipuláciou súťaže, zakázané spojenie so stávkovaním, zakázané 
spojenie s tímami; 

- Základné ciele pre organizáciu podujatia; 
- Vplyv na povesť alebo imidž UCI a/alebo cyklistického športu. 

Okrem vyššie uvedeného bude UCI brať do úvahy aj všetky ustanovenia 
predpisov UCI, ktoré sa vzťahujú na organizátorov podujatí. 
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Hodnotenie vyššie uvedených kritérií sa vykoná na základe prihlášky, ako aj 
predchádzajúcich ročníkov podujatia. UCI na tento účel zváži všetky 
relevantné dokumenty alebo informácie. 

(článok opäť zavedený 1.07.22). 

1.2.011   Po preskúmaní žiadosti riadiaci výbor UCI alebo profesionálna cyklistická 
rada prijme jedno z nasledujúcich rozhodnutí: 

I. Povolí podujatie, kde podľa jeho odôvodneného názoru preteky spĺňajú 
všetky autorizačné kritériá; alebo 

II. Odmietne žiadosť o zaradenie, ak podľa jej odôvodneného názoru nie je 
splnené jedno alebo viacero kritérií na schválenie; alebo 

III. Oprávni subjekt podujatia podľa jeho odôvodneného názoru na jednu 
alebo viacero z nasledujúcich podmienok: 

- Dokončenie úspešného testovacieho podujatia, najmä ak podujatie 
zahŕňa výnimku z predpisov UCI pre príslušnú disciplínu; a/alebo 

- Zaradenie do nižšej kategórie podujatí; a/alebo 
- Odmietnutie udeliť akúkoľvek požadovanú výnimku; a/alebo 
- Zmena dátumu na zabezpečenie súvislosti kalendára (napr. aby sa 

predišlo prekrývaniu, zabránilo sa nezákonným rokovaniam medzi 
organizátormi a/alebo tímami, zabránilo sa neprimeranému zaťaženiu 
tímov a/alebo pretekárov, zabezpečila sa geografická súvislosť s inými 
podujatiami v kalendári); a/alebo 

- Ostatné podmienky, ktoré musia organizátori splniť v primeranom 
časovom rámci. 

Autorizácia podujatia bude potvrdená zverejnením podujatia v príslušnom 
kalendári na webovej stránke UCI. Ostatné rozhodnutia oznámi UCI 
organizátorovi. 

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; 1.07.22). 

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 po prijatí faktúry od UCI. 
Faktúry sa zasielajú 90 dní pred konaním podujatia, alebo po schválení 
pretekov v kalendári, podľa toho, čo nastane neskôr.   

UCI si vyhradzuje právo odstrániť preteky z medzinárodného kalendára 
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kedykoľvek pred podujatím, pokiaľ kalendárny poplatok nebude zaplatený. 
Za takýchto okolností nebudú delegovaní žiadni medzinárodní rozhodcovia 
UCI, respektíve účastníkom nebudú pridelené žiadne body UCI; ak si 
organizátor želá preregistrovať podujatie do kalendára na nasledujúcu 
sezónu, bude mu účtovaný pokutový poplatok 250 CHF. 

Okrem toho, zápis pretekov bude zamietnutý, ak prihlasovací poplatok za 
preteky z minulej sezóny ešte nebol zaplatený alebo ak organizátor 
nerešpektuje finančné  povinnosti  voči  UCI a/alebo iným 
zainteresovaným stranám za predpokladu, že príslušný nárok bude riadne 
preukázaný.  Toto  opatrenie  sa  vo  všeobecnosti  tiež aplikuje voči 
novému organizátorovi na ceste, voči organizátorovi a/alebo pretekom, 
ktoré výkonný výbor UCI považuje za nástupcu iného organizátora alebo 
iných pretekov. 

(text upravený 1.06.98; 1.02.03; 1.01.04; 1.01.05; 01.01.21; 1.07.22). 

1.2.013   V  prípade zamietnutia   žiadosti   o zaradenie   do   medzinárodného   
kalendára, o ktorom rozhodol vykonané Výkonný výbor UCI alebo 
profesionálna cyklistická rada, bude organizátorovi poskytnuté 
odôvodnenie tohto rozhodnutia. 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. 

UCI môže zrušiť rozhodnutie o autorizácii s okamžitou platnosťou, ak 
organizátor poruší jedno alebo viacero kritérií alebo podmienok 
požadovaných na autorizáciu, a to aj v prípadoch, keď sa UCI dozvie o 
relevantných informáciách po registrácii podujatia. 

Rozhodnutia riadiaceho výboru UCI alebo profesionálnej cyklistickej rady o 
zamietnutí autorizácie alebo zrušení registrácie v medzinárodnom 
kalendári podliehajú de novo odvolaniu na Športovom arbitrážnom súde. 

(text upravený 2.03.00; 1.01.05; 1.01.10; 1.07.22). 

1.2.014  Akákoľvek zmena dátumu pretekov zaradených do medzinárodného 
kalendára je predmetom predchádzajúceho povolenia UCI alebo 
v prípade pretekov UCI WorldTour, Profesionálnou Cyklistickou Radou a to 
na žiadosť národnej federácie organizátora. V prípade, že sa podujatie 
koná v termíne, ktorý nebol povolený, považuje sa podujatie za zakázané 
podujatie v súlade s článkom 1.2.019. 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. 
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(text upravený 2.03.00; 1.01.05; 1.01.10; 1.07.22). 

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. 

Držitelia licencie sa nezúčastnia na podujatí, ktoré nebolo zaregistrované v 
národnom alebo medzinárodnom kalendári alebo nebolo inak udelené 
predchádzajúce povolenie od národnej federácie, kontinentálnej 
konfederácie alebo UCI. 

UCI môže udeliť oprávnenie na podujatia, ktoré nespĺňajú kritériá pre 
registráciu na medzinárodnej úrovni, aby sa ich mohli zúčastniť držitelia 
licencií. Takéto povolenia sú podmienené týmito podmienkami: 
- podujatie nebude mať za následok žiadne klasifikačné body a nebude 

súčasťou série; a 
- peňažné odmeny a účastnícke poplatky nesmú presiahnuť úrovne 

peňažných odmien pridelených pre elitné preteky UCI majstrovstiev 
sveta v príslušných disciplínach; a 

- zdôvodnenú žiadosť predloží organizátor najmenej dva mesiace pred 
príslušným podujatím. 

V prípade autorizácie podujatie zverejní UCI. 

Národné federácie vydávajú povolenia v súlade s vyššie uvedeným. Účasť 
členov UCI tímov si však vyžaduje súhlas UCI. 

(text upravený 25.09.14; 1.07.22). 

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 
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100 CHF. 

Porušenie článkov 1.2.019 alebo 1.2.020 bude sankcionované takto: 

Pre pretekárov a ostatných držiteľov licencií: 
- Upozornenie v prípade prvého menšieho porušenia (bez úmyslu 

alebo nedbanlivosti); 
- Pokuta od 100 CHF do 10 000 CHF a/alebo pozastavenie činnosti až 

na šesť mesiacov za prvé úmyselné alebo nedbanlivostné porušenie 
(napr. v prípade, že UCI a/alebo národná federácia vopred oznámila, 
že podujatie bolo zakázanými pretekmi alebo ak si držiteľ licencie bol 
inak vedomý absencie povolenia na podujatie); 

- Pokuta od 1 000 CHF do 100 000 CHF a/alebo pozastavenie činnosti 
až na dvanásť mesiacov v prípade recidívy. 

Okrem sankcií uvedených vyššie bude tím, ktorý sa zúčastní na podujatí v 
rozpore s článkom 1.2.019 alebo 1.2.020, potrestaný nasledovne: 
- Pokuta od 500 CHF do 10 000 CHF v prípade prvého menšieho 

porušenia (bez úmyslu alebo nedbanlivosti); 
- Pokuta vo výške 5 000 CHF až 100 000 CHF a/alebo pozastavenie 

činnosti na jeden až šesť mesiacov v prípade prvého úmyselného 
alebo nedbanlivostného porušenia (napr. ak UCI a/alebo národná 
federácia vopred oznámila, že podujatie bol zakázaný pretek alebo 
držiteľ licencie si bol inak vedomý absencie povolenia na podujatie); 

- Pokuta od 10 000 CHF do 200 000 CHF a/alebo zrušenie registrácie 
alebo licencie tímu v prípade recidívy. 

V prípade tímu UCI budú sankcie dvojnásobné ako vyššie uvedené sankcie 
(t. j. výška pokút a trvanie suspendácií). 

(text upravený 1.07.22). 


