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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 1.02.2019 
 
 

ČASŤ  1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
CYKLISTIKY 

 

Kapitola II PRETEKY 

 

Sekcia 2: organizácia pretekov 

 

§ 9   Ceny 

 
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: 

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

- 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). 

 
(text upravený 1.02.19). 

 
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 



PRAVIDLÁ SZC 

 

Strana 2 z 2  Všeobecné pravidlá  SK 02/2019 

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 ak existuje nejaký spor, alebo 

prebiehajúce konanie, ktoré by mohlo ovplyvniť umiestnenie a teda mať 
nárok na cenu, cena sa 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). 

 


