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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 01.01.2020 
 
 

ČASŤ  1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
CYKLISTIKY 

 

Kapitola I LICENČNÝ PORIADOK 

 

§ 1   Licencie 
Forma licencie 

1.1.024   Licencia má byť vo forme kreditnej karty. 
Musí obsahovať nasledovné údaje:  

 

Vpredu 
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Vzadu 
 

 
 

Text na zadnej strane licencie: 

Súhlasím s tým, že budem dodržiavať a budem viazaný ústavou a 
nariadeniami UCI, najmä pravidlami antidopingu UCI. 
Tiež uznávam výlučnú právomoc arbitrážneho súdu pre šport (CAS) v 
Lausanne, Švajčiarsko, ako to ustanovujú príslušné ustanovenia predpisov 
UCI. 

Všetky národné federácie musia vydávať licencie, ktoré sú v podstate 
rovnaké, ako vyššie uvedený formát. Rok licencie musí byť v pozícii a 
zobrazenej veľkosti písma. Táto povinnosť nadobúda účinnosť pre licenciu 
na rok 2020, ale federácie sa dôrazne vyzývajú, aby implementovali 
revidovaný formát licencie už v roku 2019. Ak si Federácia želá vybaviť 
licencie QR kódom, alebo čiarovým kódom, na zadnej strane licencie je na 
tento účel uvedený priestor. 

Národné federácie môžu namiesto materiálnych licencií vydávať 
elektronické licencie (t. j. kompatibilné s inteligentnými telefónmi). 
Elektronické licencie obsahujú rovnaký licenčný formát, ako je uvedené 
vyššie. 
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Národné federácie sú zodpovedné za zabezpečenie platnosti elektronických 
licencií a všetkých aspektov súvisiacich s bezpečnosťou podľa príslušných 
platných zákonov. 

(text upravený 6.10.97; 1.01.04; 13.08.04; 15.10.04; 01.01.17; 1.01.18; 1.10.18; 
5.02.19; 01.01.20). 
 

§ 5   Športoví riaditelia 
 

1.1.077   Športový riaditelia musia byť držiteľmi náležitej licencie. 

Športový riaditelia alebo asistent športového riaditeľa  UCI WorldTím-u a 
UCI Profesionálneho Kontinentálneho Tímu musí tiež úspešne zložiť UCI 
skúšky. V prípade nezloženia týchto skúšok, nemôže byť zaregistrovaný 
UCI ako taký, bez ohľadu na nasledovné paragrafy. 

Športoví riaditelia a asistenti športových riaditeľov UCI WorldTím-u žien 
musia tiež úspešne absolvovať skúšku UCI, aby mohli byť zaregistrovaní od 
sezóny 2020. 

Športový riaditelia a asistenti športových riaditeľov, ktorí majú v úmysle byť 
po prvý krát zaregistrovaní musia zložiť skúšku v roku predchádzajúcom 
roku,  od ktorého chcú túto funkciu vykonávať.  

Ak športoví riaditelia alebo asistenti nezložia skúšku môžu zostať  
registrovaní, ale budú musieť zložiť skúšky v nasledujúcom termíne, aby 
mohli byť opäť zaregistrovaní. V prípade ďalšej neúspešnej skúšky, takáto 
osoba môže byť zaregistrovaná až po úspešnom absolvovaní skúšky. 

(text upravený 15.10.04; 1.01.13; 1.01.15; 1.01.17; 1.07.18; 01.01.20). 

 
 

Kapitola III ŠPORTOVÉ VYBAVENIE 

 

Sekcia 3: Športový úbor 
 

§ 1   Všeobecné podmienky 
 
1.3.026  Každý pretekár je povinný nastúpiť na štart pretekov v drese a v krátkych 

nohaviciach,  prípadne  v jednodielnom  úbore  nazývaný  kombinéza.  Za 
krátke nohavice sa považujú tie, ktoré končia nad kolenami. 
Dresy bez rukávov sú zakázané. 

Avšak, pre preteky MTB downhill, 4-cross a enduro, BMX, cyklotrial a sálová 



PRAVIDLÁ SZC 

 

Strana 4 z 5  Všeobecné pravidlá  SK 01/2020 

cyklistika, sú stanovené osobitné ustanovenia v časti predpisov týkajúcich 
sa príslušných disciplín. 

(text upravený 1.01.02; 1.01.04; 1.01.05; 01.01.20). 
 

1.3.030  Dizajn Pláštenky musia byť buď priehľadné, alebo podobný tímovým 
dresom, využívajúc jednu z hlavných farieb tímu rovnakej farby ako dres 
tímu, alebo musia mať na prednej a zadnej strane názov alebo logo tímu. 
Minimálna veľkosť nápisu musí byť najmenej 20 cm na výšku alebo na šírku. 
Meno tímu musí byť na nej zobrazené. 

(text upravený 1.01.00, 01.01.15; 01.01.20). 
 

§ 7   Dres národného majstra 
 

1.3.069  Špecifiká  týkajúce  sa   dizajnu   dresu  národného  majstra  sú   popísané 
v brožúre,  ktorá  je  k  dispozícii  na  internetových  stránkach  UCI.    
Tieto špecifiká sú použiteľné pre všetky disciplíny. 

Pred výrobou, dizajn dresu národného majstra (farby, vlajky, kresba) 
duplikovaný pretekárom, ktorý titul získal, musí byť schválený príslušnou 
národnou federáciou a musí rešpektovať zodpovedajúce rozloženie. 
Každá národná federácia, musí mať svoj dizajn národného dresu pre každú 
disciplínu   zaregistrovaný   na   UCI   najmenej   21   dní   pred   príslušnými 
národnými majstrovstvami. 

Nositeľ dresu národného majstra je oprávnený prispôsobiť si farbu krátkych 
nohavíc k dresu národného majstra. 

Avšak, na základe predchádzajúceho súhlasu príslušnej národnej federácie 
a namiesto nosenia tradičného dresu národných majstrov v zmysle článku 
1.3.068, národní majstri v MTB DHI, MTB 4X, MTB Enduro a BMX majú 
možnosť používať odlišný dres národného majstra, ktorého rukáv na ľavej 
paži reprezentuje národnú vlajku pretekára. Žiadna reklama nie je 
povolená na ľavom rukáve dresu národného majstra.   Okrem rukáva 
ľavého ramena a bez toho, aby boli  dotknuté  ustanovenia  článku  
1.3.026  až  1.3.044,  zvyšné   plochy (napr. predná a zadná časť, pravý 
rukáv) sú nechané k dispozícii pretekárom pre svojich obvyklých sponzorov. 
Špecifikácie sú popísané v brožúra dostupnej na internetových stránkach 
UCI. 

(text upravený 1.01.01; 1.01.04; 1.10.10; 1.07.11; 01.01.20) 
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