PRAVIDLÁ SZC
ZMENY PRAVIDIEL SZC PLATNÉ OD 01.11.2021

ČASŤ 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
CYKLISTIKY
Tretí Diel DOPLNOK ustanovení SZC k Pravidlám UCI
Časť 1. Všeobecné ustanovenia
Šiesty Diel Športovo technické predpisy SZC
§ 5 Delegovanie rozhodcov na preteky
1.6.028 Pre všetky preteky zaradené do Slovenského pohára, pre preteky zaradené
do iných celoštátnych súťaží, pre etapové preteky a všetky
povolené preteky s medzinárodnou účasťou deleguje hlavného rozhodcu
rozhodcovský zbor komisia rozhodcov príslušného odvetvia SZC. Ďalších
členov rozhodcovského zboru môže
navrhnúť
organizátor,
ich
delegovanie však vykonáva príslušná komisia rozhodcov SZC.
(text upravený 1.11.21)

1.6.029 Pre medzinárodné preteky zaradené do medzinárodného kalendára UCI
deleguje kompletný zbor rozhodcov komisia rozhodcov príslušného
odvetvia SZC.
(text upravený 1.11.21)

§ 6 Peňažné nároky a vzdelávanie rozhodcov
1.6.032 Pri pretekoch zaradených do kalendára SZC všetkým delegovaným
rozhodcom cestovné, stravné, ubytovanie a odmeny je hradené podľa
Finančných náležitostí Štatútu komisie rozhodcov SZC .
(text upravený 1.11.21)

1.6.035 Rámcový program školení rozhodcov je záväzný pre organizátorov školení
na všetkých úrovniach v rámci SZC. Výučbu v rámci rámcového programu
školení je možné rozdeliť do viacerých seminárov.
(text upravený 1.11.21)

1.6.036 Každé školenie bude ukončené písomným preskúšaním kandidátov.
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Skúšobná komisia vyhotoví protokol, na základe ktorého Komisia
rozhodcov SZC navrhne jeho zaradenie do tried, súčasne vystavuje
preukazy rozhodcom, prideľuje im evidenčné čísla a každoročne
potvrdzuje platnosť preukazov. Výkonný Výbor SZC
schvaľuje
menovanie rozhodcov a ich zaradenie do tried. Kandidát môže byť
zaradený do triedy podľa tohto článku iba vtedy, ak úspešne absolvuje
písomnú teoretickú skúšku a praktickú skúšku, ktorú kandidát vykoná na
pretekoch slovenského pohára v ktorejkoľvek z disciplín cesta, dráha
cyklokros a horská cyklistika. Pre kandidátov na rozhodcov ostatných
odvetví cyklistiky podrobnosti upraví Komisia rozhodcov SZC osobitným
uznesením.
(text upravený 1.11.21)

§ 7 Program školení rozhodcov cyklistiky cesta, dráha, cyklokros, MTB
Rozhodca III. triedy
č.

Učebná téma

1.
2.

Stanovy a organizačná štruktúra SZC
Zásady pre organizáciu cyklistických pretekov,
technické a administratívne podmienky usporiadania pretekov
Funkcia rozhodcu - jeho poslanie, povinnosti, práva,
činnosť v jednotlivých funkciách, technické pomôcky,
odmeňovanie
Všeobecné ustanovenia pravidiel cyklistiky
Pravidlá pre preteky na pretekárskych dráhach,
všeobecné predpisy
a pravidlá olympijských disciplín
Pravidlá pre cestné preteky
Pravidlá pre preteky MTB
Pravidlá pre preteky v cyklokrose
Meranie časov, základné prepočty
Športovo technické predpisy, prestupový poriadok, licenčný
poriadok, disciplinárny poriadok SZC
Základné zásady zdravotnej starostlivosti a úrazové zábrany
v cyklistike, doping
Skúšky
Celkom

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Počet
hodín
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
15

Pre rozhodcov ostatných odvetví cyklistiky platia body 1.-4. plus 10.-12. a pravidlá
príslušnej disciplíny.
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Rozhodca II. triedy
č.

Učebná téma

1.
2.

Stanovy a organizačná štruktúra SZC
Zásady pre organizáciu cyklistických pretekov,
technické a administratívne podmienky usporiadania pretekov
Funkcia rozhodcu - jeho poslanie, povinnosti, práva,
činnosť v jednotlivých funkciách , technické pomôcky,
odmeňovanie
Všeobecné ustanovenia pravidiel cyklistiky
Pravidlá pre preteky na pretekárskych dráhach,
všeobecné predpisy
a špeciálne predpisy pre jednotlivé disciplíny
Praktická činnosť rozhodcu v jednotlivých funkciách
pri pretekoch na dráhe resp. na ceste
Pravidlá pre cestné preteky
Pravidlá pre preteky v cyklokrose
Pravidlá pre preteky MTB
Meranie časov, prepočty v jednotlivých disciplínach
Športovo technické predpisy, prestupový, licenčný a disciplinárny
poriadok SZC
Doping, zásady antidopingovej kontroly
Medzinárodné pravidlá
Skúšky
Celkom

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Počet
hodín
1
1
1

2
3

3
2
1
1
2
1
1
1
1
21

Pre rozhodcov ostatných odvetví cyklistiky platia body 1.-4. plus 11.-14. a pravidlá
príslušnej disciplíny.
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Národný rozhodca
č.

Učebná téma

1.
2.

Stanovy a organizačná štruktúra SZC
Zásady pre organizáciu cyklistických pretekov,
technické a administratívne podmienky usporiadania pretekov
Funkcia rozhodcu - jeho poslanie, povinnosti, práva,
technické pomôcky, odmeňovanie
Všeobecné ustanovenia pravidiel cyklistiky
Pravidlá pre preteky na pretekárskych dráhach,
všeobecné predpisy
a špeciálne predpisy pre jednotlivé disciplíny
Praktická činnosť rozhodcu v jednotlivých funkciách
pri pretekoch na dráhe
Pravidlá pre cestné preteky
Činnosť hlavného rozhodcu pri jednorazových a etapových
pretekoch na ceste, riadenie pretekov a kolóny sprievodných
vozidiel, techniky spracovania výsledkov
Pravidlá pre preteky v cyklokrosu
Pravidlá pre preteky MTB
Meranie časov, prepočty v jednotlivých disciplínach
Športovo technické predpisy, prestupový, licenčný a disciplinárny
poriadok SZC
Doping, zásady antidopingovej kontroly
Medzinárodné pravidlá
Skúška
Celkom

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Počet
hodín
1
1
1
2
6

5
3
1

2
1
1
1
3
2
31

Pre rozhodcov ostatných odvetví cyklistiky platia body 1.-4. plus 12.-15. a pravidlá
príslušnej disciplíny.
(text upravený 1.11.21)

§ 8 Výsledky pretekov a zápisy o pretekoch
1.6.040 Výsledky z pretekov a súťaží sa posielajú podľa tohto
prehľadu elektronickou formou:
a) z majstrovských súťaží o tituly majstrov SR, pretekov zaradených v
medzinárodnom kalendári UCI, pretekov Slovenského pohára v
cyklokrose, na ceste a dráhe, MTB, BMX, z etapových pretekov
a všetkých ostatných pretekov, ktorých rozpis bol schválený komisiou
ŠTK príslušného odvetvia SZC.
1x oddiel (klub) zúčastnený na pretekoch
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1x sekretariát SZC
1x spracovateľ rebríčkov
1x administrátor webu SZC
pri MSR, ktoré sú v kalendári UCI je potrebné výsledky nahrať
prostredníctvom UCI dataride
Za vyhotovenie a odoslanie výsledkov pretekov zodpovedá hlavný
rozhodca.
(text upravený 1.11.21)

1.6.041 Za vyhotovenie a odoslanie zápisu o pretekoch je zodpovedá hlavný
rozhodca.
Za vyhotovenie a odoslanie správy usporiadateľ pretekov..
1.6.042 Zápis o pretekoch Výsledky pretekov musia obsahovať:
a) názov pretekov, dátum a miesto konania, usporiadateľa, dĺžku trate pre
jednotlivé kategórie, miesto štartu a cieľa, prípadne miesto
obrátky, dĺžku pretekárskej dráhy, zloženie zboru rozhodcov
b)
vo výsledkovej časti - poradie, štartové číslo, kód UCI ID, priezvisko
a meno pretekára, oddielová- klubová príslušnosť (názov družstva), čas,
prípadne strata okruhov
c)
pri pretekoch na pretekárskej dráhe, pri eliminačných
pretekoch jednotlivé rozjazdy s poradím a časmi, pri omniách
umiestnenie v každej disciplíne
d)
všetky priestupky a udelené tresty s menovitým uvedením
výšky finančných pokút, zranení pretekárov, prípadne iné dôležité
oznamy (pokusy o prekonanie rekordov a pod.).
(text upravený 1.11.21)
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