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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 23.10.2019 
 
 

ČASŤ  1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
CYKLISTIKY 

 

Kapitola I LICENČNÝ PORIADOK 

 

§ 1   Licencie 
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). 
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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). 

 
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). 

 

§ 4   Rozhodcovia 

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. 

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). 
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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). 
 

Kapitola II PRETEKY 

§ 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: 

- 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 
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). 
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Kapitola III ŠPORTOVÉ VYBAVENIE 

Sekcia 2: Bicykle 

§ 2   Technické špecifikácie 

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). 

Sekcia 3: Športový úbor 

§ 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 
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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). 
 

§ 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)
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