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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 15.02.2019 
 
 

ČASŤ  1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
CYKLISTIKY 

 

Kapitola III  ŠPORTOVÉ VYBAVENIE 

 

Sekcia 2: Bicykle 

 

§ 2   Technické špecifikácie 

 
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.   Takéto   zariadenie   sa   skladá   z   
telemetrických   systémov, transpondérov   a   videokamier.   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. 
Pretekár nesmie mať žiadny priamy prístup k obrázkom alebo 
informáciám týkajúcich sa iných pretekárov, ktoré boli zhromažďované 
alebo prenášané počas pretekov. 

 

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.  
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Dodržiavanie vyššie uvedených podmienok a za predpokladu, že všetky 
ďalšie ustanovenia pravidiel UCI sú rešpektované, znamená, že použitie 
vstavanej technológie je povolené, ale neznamená to, že UCI za zariadenie 
preberá zodpovednosť. UCI za držiteľov licencie nepreberá akékoľvek 
následky,  vyplývajúce  z  inštalácie  a použitia  vstavaných 
technologických zariadení,  ani za skryté vady alebo nespôsobilosť. 

 

Tento článok a požiadavky v ňom obsiahnuté Z dôvodu jasnosti sa vyššie 
uvedený bod 2 nevzťahuje na odnímateľné počítače / informačné systémy 
pretekárov. 

 

Bez ohľadu na vyššie uvedené, články 4.3.014 alebo 6.1.060 zostávajú plne 
v platnosti, čo sa týka použitia vstavaného technologického zariadenia. 

 
(článok platný od 1.1.16; upravený 15.02.19). 
 

1.3.024   UCI   môže    namontovať    alebo    vymenovať    svojich    delegátov    alebo  
quarter  rozhodcov,   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). 
 

         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    
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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). 

 

 


